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Dankwoord 

Het schrijven van deze masterproef was voor mij zowel op persoonlijk als op intellectueel vlak een 

boeiende uitdaging. Hoewel ik enorm trots ben op mezelf voor dit eindresultaat, was dit niet 

mogelijk geweest zonder de hulp van een aantal mensen. Daarom wens ik van deze gelegenheid 

gebruik te maken om hen hiervoor te bedanken.  

Als eerste wens ik graag mijn promotor, Prof. Dr. Wendy De Bondt, te bedanken voor alle tijd die zij 

heeft genomen om mij met raad en daad bij te staan tijdens het schrijven van mijn onderzoeksplan 

en mijn masterproef. Zij heeft mij vooral conceptueel enorm geholpen bij het verder uitwerken van 

mijn zelf gekozen onderwerp. Ik wens haar ook zeker te bedanken voor de kans die zij mij heeft 

gegeven om een onderwerp te mogen behandelen dat mij enorm aanspreekt. Bij uitbreiding dank ik 

ook het personeel van de UGent, met in het bijzonder de bibliothecarissen/-essen, die mij geholpen 

hebben bij het vele opzoekwerk. 

Daarnaast wens ik ook mijn werkgever, notaris Petra François, te bedanken voor haar flexibiliteit. Dit 

stond mij toe om zonder problemen interviews en andere afspraken in te kunnen plannen. Zij zorgde 

ook voor een welgekomen afwisseling tussen het recht in theorie en het recht in de praktijk.  

Vervolgens richt ik een woord van dank aan alle geïnterviewden, die bereid waren om tijd vrij te 

maken voor het beantwoorden van een aantal vragen. Hun eerlijke en weldoordachte antwoorden 

hebben mij in grote mate geïnspireerd en waren dus onmisbaar voor de totstandkoming van mijn 

masterproef.  

Als laatste wens ik ook mijn zus en ouders te bedanken. Dankzij de vele en interessante discussies 

met mijn zus heb ik een aantal belangrijke inzichten kunnen verwerven. Mijn ouders hebben mij niet 

alleen financieel en emotioneel ondersteund, maar zij hebben mij ook getoond dat je als gescheiden 

ouders respectvol met elkaar kan omgaan, in het belang van de kinderen. Dat het belang hiervan niet 

te onderschatten is, zal duidelijk blijken uit deze masterproef.  
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Algemene inleiding 

 

“ In chess, it's called Zugzwang... when the only viable move ...is not to move.” 

 

Zonder een echtscheidingsprocedure teveel met een schaakspel te willen vergelijken, laat deze quote 

mij toe om het dubbele onderzoeksopzet van deze masterproef meteen te duiden. In de eerste 

plaats wordt onderzocht of het kind wel degelijk een stem heeft binnen de echtscheidingsprocedure 

van zijn ouders. Daarnaast wordt ook onderzocht of het recht wel voldoende aandacht heeft voor de 

precaire positie waarin het kind zich bevindt, zodat het kind zijn stem vrij uiten en niet gedwongen 

wordt om (g)een positie in te nemen.  

Voor deze masterproef beperk ik mij tot de regeling die van toepassing is op minderjarige kinderen. 

Dit omwille van het feit dat een echtscheiding vooral een impact heeft op minderjarige kinderen, 

maar ook omwille van het feit dat andere juridische regels van toepassing zijn op meerderjarige 

kinderen. De omvang van deze masterproef biedt mij niet de nodige ruimte om ook deze juridische 

regels te behandelen.  

Verder probeer ik een onderscheid op grond van de leeftijd van het kind zoveel mogelijk te 

vermijden. Dit omwille van het feit dat het VN-Kinderrechtencomité geen voorstander is van het 

gebruik van leeftijd als enige criterium. Het valt uiteraard niet te ontkennen dat dit in sommige 

omstandigheden of materies wel te rechtvaardigen is. In deze gevallen zal ik dan ook telkens 

aangeven over welke leeftijd(-scategorie) het gaat.  

Verder is het belangrijk om weten dat ik voor deze masterproef zowel de echtscheiding door 

onderlinge toestemming, als de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting zal 

behandelen. Waar nodig zal dan ook een onderscheid gemaakt worden tussen beide procedures.  

Het sleutelartikel van deze masterproef is artikel 12 IVRK dat het recht waarborgt voor het kind om 

tussen te komen in de echtscheidingsprocedure van zijn ouders. Hij krijgt dan de kans om zijn mening 

te uiten en de rechter is verplicht om daar rekening mee te houden. Een correcte tussenkomst van 

het kind tijdens de echtscheidingsprocedure van zijn ouders, impliceert mijns inziens twee dingen: 

enerzijds moet het kind daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om tussen te komen in de 
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echtscheidingsprocedure, maar anderzijds moet dit ook gebeuren op een manier die rekening houdt 

met de bijzonderheden die inherent zijn aan het kind-zijn. Bovendien bevindt het kind zich in een 

precaire situatie. Beide materies worden respectievelijk behandeld in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. 

Het eerste hoofdstuk peilt dus naar de mate waarin een minderjarig kind daadwerkelijk de 

mogelijkheid heeft om gehoord te worden in de echtscheidingsprocedure van zijn ouders. Alvorens 

over te gaan naar de bespreking van de huidige regeling, sta ik eerst even stil bij de geschiedenis van 

kinderrechten en het hoorrecht. Het is belangrijk om de evolutie van deze rechten nader te bekijken, 

aangezien ze een weerspiegeling vormt van het veranderende kindbeeld doorheen de tijd. Daarna 

bespreek ik het huidige hoorrecht en evalueer ik dit in het licht van de internationale verplichtingen 

die een gevolg zijn van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het is immers zo dat 

België meermaals op de vingers is getikt door het VN-Kinderrechtencomité wegens een gebrekkige 

omzetting van artikel 12 IVRK. Om hieraan tegemoet te komen, zal ik een aantal voorstellen doen, 

waarbij ik een duidelijke link probeer te leggen met het huidige kindbeeld.  

Het tweede hoofdstuk probeert een antwoord te bieden op de vraag hoe we tijdens de tussenkomst 

van het kind rekening kunnen houden met de bijzonderheden die inherent zijn aan het kind-zijn en 

met de risico’s die een onderhoud met zich mee kunnen brengen. Om deze vraag te beantwoorden, 

heb ik verschillende interviews afgenomen met professionelen die dagelijks geconfronteerd worden 

met kinderen die zich in een dergelijke situatie bevinden. Hieruit is duidelijk gebleken dat er een 

hoge nood is aan bijkomende maatregelen ter bescherming van de kinderen. De veruit belangrijkste 

maatregelen moeten betrekking hebben op de responsabilisering van de ouders. Daarnaast moet de 

wetgever ook inzetten op een verdergaande informering en professionalisering. Als laatste bespreek 

ik enkele maatregelen die betrekking hebben op het onderhoud met het kind zelf. Ook in dit 

hoofdstuk zal het eerder besproken kindbeeld regelmatig een rol spelen.  
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Hoofdstuk 1. Beschrijving en evaluatie van het Belgische hoorrecht 

 Zoals in de inleiding reeds vermeld, peilt dit hoofdstuk naar de manier waarop een 1.

minderjarig kind kan tussenkomen in de procedure van de echtscheiding van zijn ouders. Om te 

beginnen, ga ik dieper in op het ontstaan en de evolutie van kinderrechten. Dit laat mij toe om een 

breder kader te creëren, waar het hoorrecht deel van uitmaakt. Hieruit zal ook blijken dat het 

maatschappelijke kindbeeld doorheen de jaren gewijzigd is en dat dit een impact heeft gehad op de 

rechten van kinderen.  

Daarna beschrijf ik de evolutie van het hoorrecht van kinderen in België. Deze regelgeving zal ik 

telkens evalueren aan de hand van de maatstaven die het VN-Kinderrechtencomité ons oplegt. 

Opnieuw zal duidelijk blijken dat het kindbeeld bepalend is voor de rechten die zij krijgen. Bij de 

evaluatie zal ik dan ook rekening houden met het huidige kindbeeld.  

Afdeling 1. Het ontstaan en de evolutie van kinderrechten 

 Als eerste volgt een bespreking van de totstandkoming van het begrip kinderrechten en de 2.

verdere uitwerking ervan doorheen de tijd. De mate waarin ingegaan wordt op bepaalde 

instrumenten is afhankelijk van het belang dat deze instrumenten gespeeld hebben bij de 

totstandkoming van het hoorrecht van kinderen.  

Zoals zal blijken is de evolutie van kinderrechten afhankelijk van een filosofische visie op het kind dat 

doorheen de tijd gewijzigd is. Tot de helft van de twintigste eeuw werd het kindbeeld beïnvloed door 

de vooruitgangsideologie waarbij de kinderen werden gezien als ‘de toekomst van morgen’1. Ze 

behoorden tot een aparte sociale klasse die afgescheiden werd van de wereld2. Hun taak bestond er 

vooral in om zich in hun eigen wereld voor te bereiden op het ‘echte’ leven. Kinderen werden gezien 

als objecten die moesten zorgen voor een betere, en zelfs ideale toekomst.3 

                                                           
1
 E. VERHELLEN “De conventie voor de rechten van het kind”, in E. VERHELLEN, F. SPIESSCHAERT, L. CATTRIJSSE 

(eds.), Rechten van kinderen: een tekstbundel van de Rijksuniversiteit Gent naar aanleiding van de UNO-conventie 
voor de rechten van het kind, Antwerpen, Kluwer, 1989, (1) 11-12.  

2
 I. DE JONGHE, Jeugd- en strafrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 159. 

3
 T. WUYTS, Ouderlijk Gezag, Antwerpen, Intersentia, 2013, 608. 
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Daar komt verandering in met het ontstaan van de Kinderrechtenbeweging. Deze zet zich in om een 

einde te maken aan de isolering van het kind4. Daarnaast is de Kinderrechtenbeweging ook 

voorstander van het toekennen van participatierechten voor de kinderen5. Binnen deze beweging 

situeren zich drie verschillende stromingen: de reformistische, de radicale en de pragmatische.  

De reformistische stroming gaat uit van de principiële onbekwaamheid van kinderen. Hun 

bekwaamheid neemt gradueel toe, naarmate ze ouder worden. De radicale stroming vertrekt vanuit 

het standpunt dat iedereen gelijk en gelijkwaardig is. Het bezitten en uitoefenen van de 

burgerrechten door kinderen mag dus niet afhankelijk zijn van de leeftijd. Als laatste is er de 

pragmatische stroming die uitgaat van een principiële toekenning van alle burgerrechten aan 

kinderen, alsook de uitoefening ervan, tenzij voor bepaalde rechten een incompetentie kan worden 

bewezen6. Dit heeft als voordeel dat de bewijslast omgedraaid wordt. Kinderen moeten niet langer 

bewijzen dat ze competent zijn om hun rechten uit te kunnen oefenen. De maatschappij erkent dat 

kinderen rechten dragen, tenzij hun incompetentie bewezen wordt en daarover maatschappelijke 

consensus bestaat.7 Dit komt overeen met het principe dat het VN-kinderrechtencomité vooropstelt 

in zijn algemene aanbeveling omtrent artikel 12 IVRK volgens hetwelk de lidstaten er moeten vanuit 

gaan dat kinderen in staat zijn om hun mening te uiten8. Dit kindbeeld zal ook een rol spelen bij de 

tweede onderzoeksvraag. (zie randnr. 160.)  

 

 

 

                                                           

4
 E. BOULDING, Children’s rights and the wheel of life, Transaction Books, New Brunswick, 1979, 7 

5
 E. VERHELLEN “De conventie voor de rechten van het kind”, in E. VERHELLEN e.a (eds.), Rechten van kinderen: 

een tekstbundel van de Rijksuniversiteit Gent naar aanleiding van de UNO-conventie voor de rechten van het kind, 
Antwerpen, Kluwer, 1989, (1) 13-14.  

6
 I. DE JONGHE, Jeugd- en strafrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 159. 

7
 E. VERHELLEN, G. CAPPELAERE, F.SPIESSCHAERT, "Het V.N.- Verdrag inzake de Rechten van het Kind en zijn 

directe werking in het Belgische (interne) recht." (noot onder Gent 13 april 1992), Panopticon 1992, 613-616 en 
RW 1992-93, 230-232. 

8
 § 20, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on the Rights 

of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). 
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§1. Kinderrechten in de 19de eeuw 

 Voor de 19de eeuw heerste de idee dat kinderen bezit waren van hun ouders. Hun 3.

voornaamste taak bestond erin om arbeid te verrichten. Het is pas in de 19de eeuw dat er wetten 

ontstonden die kinderen beschermden. De inhoud van deze wetten beperkte zich tot regelingen 

inzake school en kinderarbeid9. 

§2. Kinderrechten in de 20ste eeuw 

A. Initiatieven binnen de Volkenbond 

 In 1919 werd binnen de Volkenbond ‘het comité voor de bescherming van kinderen’ 4.

opgericht. Voortaan waren lidstaten niet langer de enige soevereinen die zich bezig hielden met de 

rechten van het kind10. 

 

 In 1913 kwam JULES LEJEUNE met de idee om une Association Internationale pour la 5.

Protection de l'Enfance op te richten. Uiteindelijk kwam deze organisatie tot stand in 1921 en werd in 

1924 overgenomen door de Volkenbond11. Deze instelling diende als een samenwerkingsplatform 

tussen landen of instellingen die zich bezig hielden met het welzijn van kinderen. Daarnaast hielden 

ze zich ook bezig met studies met betrekking tot de bescherming van kinderen12. 

 

 In datzelfde jaar werd ook de verklaring van Genève over de rechten van het kind 6.

ondertekend. Deze verklaring bevat geen kinderrechten as such, maar kan wel beschouwd worden 

als de eerste internationale tekst die zich ontfermd over de levenskwaliteit van kinderen in het 

                                                           

9
 BICE, History of the Rights of the Child, www.bice.org/en/history-rights-child/ (consultatie 26 april 2017); 

UNICEF, L’histoire des droits de l’enfant, www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/ 
file/FRISE_CHRONOLOGIQUE-HISTOIRE.pdf (consultatie 26 april 2017). 
10

 M.T. MEULDERS-KLEIN, "Les droits de l'enfant au Xxème siècle. Quelques étapes...", in M.T MEULDERS-KLEIN 
(ed.), La convention sur les droits de l'enfant et la Belgique, Brussel, Kluwer, 1992, 9-11. 

11
 Y. ASAMOAH, The Legal Significance of the Declarations of the General Assambly of the United Nations, Den 

Haag, Nijhoff, 1966, 215. 

12
 LEAGUE OF NATIONS SEARCH ENGINE, International Child Welfare Association, www.lonsea.de/pub/org/229 

(consultatie 2 mei 2017). 

http://www.bice.org/en/history-rights-child/
http://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/%20file/FRISE_CHRONOLOGIQUE-HISTOIRE.pdf
http://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/%20file/FRISE_CHRONOLOGIQUE-HISTOIRE.pdf
http://www.lonsea.de/pub/org/229
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naoorlogse tijdperk13.  

Uit de eerste zin van de Verklaring blijkt duidelijk dat de Verklaring geen verplichtingen aan de 

nationale staten oplegt. De Verklaring richt zich rechtstreeks tot “men and women off all nations” om 

ieder kind een aantal garanties te bieden opdat zij zich zouden kunnen voorbereiden op het 

volwassen worden. Hieruit blijkt ook duidelijk dat kinderen beschouwd werden als objecten in plaats 

van subjecten. Dit past in het toen geldend kindbeeld waarbij kinderen afhankelijk zijn van hun 

ouders om hun rechten te beschermen14. Het doel van de Verklaring was dan ook het voorop stellen 

van de bijzondere zorg die kinderen nodig hebben. De visie dat kinderen zich moeten voorbereiden 

op het echte leven komt hier ook terug.15 

Deze Verklaring toont aan dat kinderrechten eerder gecodificeerd werden dan mensenrechten16, wat 

vaak anders voorgesteld wordt. Daarnaast bevat de Verklaring zowel politieke en burgerlijke rechten 

als economische, sociale en culturele rechten, wat bewijst dat men toen al voor beide categorieën 

rechten aandacht had.17 De belangrijkste verwezenlijking van de Verklaring is dat deze als eerste een 

link legt tussen de rechten van het kind en zijn welzijn. 18 Ze maakt ook als eerste gewag van de term 

“kinderrechten”, waardoor deze tekst als basis kan beschouwd worden voor de verdere evolutie van 

de kinderrechten19.  

 

                                                           
13

  E. VERHELLEN en K. VAN BUYTEN, "Het internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de 
participatierechten", in K. VAN BUYTEN (ed.), Participatierechten van kinderen. Verzamelde commentaren, Gent, 
RUG. Centrum voor de rechten van het kind, 2004, (5) 9. 

14
 G. VAN BUEREN, The international law on the rights of the child, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, 

7. 

15
 T. WUYTS, Ouderlijk Gezag, Antwerpen, Intersentia, 2013, 602. 

16
 De eerste internationale tekst inzake mensenrechten werd pas ondertekend in 1948: Universele Verklaring 

van 10 december 1948 van de Rechten van de Mens, BS 31 maart 1949, 2.488. 
17

 G. VAN BUEREN, The international law on the rights of the child, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, 
8. 
18

  G. VAN BUEREN, The international law on the rights of the child, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, 
8. 
19

 G. VAN BUEREN, The international law on the rights of the child, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, 
8. 
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B. Universele verklaring voor de rechten van de mens20 

 Deze verklaring was niet specifiek gericht op kinderen en bevat dan ook geen rechten die 7.

alleen aan kinderen voorbehouden zijn. Toch is er artikel 25 die zowel moeders als kinderen het recht 

op een bijzondere bijstand verleent.21 

C. Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

 Op 4 november 1950 werd in Rome het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 8.

mens en de fundamentele vrijheden ondertekend22. Opnieuw komen kinderrechten as such hier niet 

voor, maar ze bevat impliciet wel rechten voor kinderen.23 

De artikelen 8 en 12 EVRM en artikel 2 Eerste aanvullend protocol bij het EVRM bevatten rechten die 

de familiale verhoudingen tussen personen regelen24. Deze artikelen zullen later als grondslag dienen 

voor de rechtspraak waarin het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nationale rechters 

verplicht om rekening te houden met de mening van kinderen die voldoende maturiteit bezitten25. 

Het Hof wijst daarbij op de gevaren van beïnvloeding van het kind door één van de ouders, zeker 

wanneer het gaat om een beslissing waarbij het contact met één ouder volledig verbroken zou 

kunnen worden.26 Voor de lidstaten geldt ook een positieve verplichting om ervoor te zorgen dat de 

band, tussen ouders en het kind, behouden blijft. (Zie randnr. 190) 

                                                           

20
Universele Verklaring van 10 december 1948 van de Rechten van de Mens, BS 31 maart 1949, 2.488. 

21
 B. DE SMET, “Recht van kinderen op bescherming tegen geweld”, in S. DEWULF en D. PACQUÉE (eds.), 60 jaar 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Antwerpen, Intersentia, 2008, (213) 213. 

22
 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

BS 19 augustus 1955, 5.029. (hierna: EVRM). 
23

 M.T. MEULDERS-KLEIN, "Les droits de l'enfant au Xxème siècle. Quelques étapes...", in M.T MEULDERS-KLEIN 
(ed.), La convention sur les droits de l'enfant et la Belgique, Brussel, Kluwer, 1992, 9-11. 

24
 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, 

Antwerpen, Intersentia, 2003, 26; T. WUYTS, Ouderlijk Gezag, Antwerpen, Intersentia, 2013, 458. 

25
 EHRM 23 september 1994, nr. 19823/92, Hokkanen/Finland, §§61-62; EHRM 9 juni 1998, nr. 

40/1997/824/1030, Bronda/Italië, §62; EHRM 22 juni 2004, nrs. 78028/01 en 78030/01, Pini e.a/Roemenië, 
§§164-165; EHRM 20 januari 2011, nr. 22266/04, Rytchenko/Rusland, § 43. 

26
 EHRM 9 mei 2006, nr. 18249/02, C./Finland, § 58.  
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D. Verklaring van de rechten van het kind 

 De Verenigde Naties beslisten op 20 november 1959 om de oorspronkelijke Verklaring van 9.

Genève over de rechten van het kind te wijzigen. Ze kozen ervoor om de vorm, structuur en inhoud 

van de Verklaring van Genève te behouden, mits een aantal tekstuele wijzigingen. 27 Net zoals bij de 

Verklaring van Genève in 1924 erkent deze Verklaring de nood aan beschermingsmechanismen ten 

voordele van kinderen.28 Om die bescherming te bieden, wordt niet meer alleen gewezen naar “men 

and women off all nations”, maar ook specifiek naar de ouders, vrijwilligersorganisaties, lokale 

autoriteiten en de nationale regeringen29. 

 

 De juridische waarde van de Verklaring was van in het begin een belangrijk discussiepunt. Zo 10.

waren een aantal landen, zoals Argentinië, Griekenland, Nederland en Peru, van mening dat een 

verklaring enkel algemene principes kon bevatten en geen rechten of verplichtingen voor staten kon 

opleggen. Portugal pleitte er daarentegen wel voor om juridische binding aan de Verklaring toe te 

kennen30.  

Om de Verklaring toch een beperkte juridische waarde toe te kennen, zou je kunnen argumenteren 

dat de Verklaring met algemene stemmen in de Algemene Vergadering van de VN werd 

aangenomen. De Verklaring zou dan kunnen beschouwd worden als een uitdrukking van algemene 

beginselen van internationaal recht, erkend door beschaafde staten. Dit komt overeen met wat in 

artikel 38 van het Statuut van het Internationale Gerechtshof als internationale rechtsbron 

omschreven is. 31 

                                                           
27

 G. VAN BUEREN, The international law on the rights of the child, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, 
11-12. 

28
 T. WUYTS, Ouderlijk Gezag, Antwerpen, Intersentia, 2013, 603; Y. ASAMOAH, The Legal Significance of the 

Declarations of the General Assambly of the United Nations, Den Haag, Nijhoff, 1966, 216. 

29
R. HAMERLYNCK, "Eindelijk een internationale conventie over de rechten van het kind”, in E. VERHELLEN e.a 

(eds.), Rechten van kinderen: een tekstbundel van de Rijksuniversiteit Gent naar aanleiding van de UNO-conventie 
voor de rechten van het kind, Antwerpen, Kluwer, 1989, (209) 212. 

30
Y. ASAMOAH, The Legal Significance of the Declarations of the General Assambly of the United Nations, Den 

Haag, Nijhoff, 1966, 223. 

31
J.E. DOEK, Het kind en zijn recht: beschouwingen over en voorstellen tot verbetering van de rechtpositie van het 

kind, Rotterdam, Kooyker, 1980, 13-14. 
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Los van deze discussie is het duidelijk dat de Verklaring wel een invloed kan hebben op de wetten32. 

Door de Verklaring te aanvaarden, hebben de landen er zich immers toe verbonden om hun wetten 

zoveel als mogelijk af te stemmen op de inhoud van de Verklaring. Het valt evenwel te betreuren dat 

deze Verklaring in de daaropvolgende twintig jaar weinig navolging gekend heeft.33 

E. Het internationale jaar van het kind.  

 Ter ere van de twintigste verjaardag van de Verklaring voor de rechten van het kind, hebben 11.

de Verenigde Naties het jaar 1979 uitgeroepen tot Het Jaar van het Kind. In dit jaar werden twee 

doelen vooropgesteld34.  

Ten eerste wilde men een kader bieden voor de promotie van het belang van de kinderen en voor 

het sensibiliseren van het publiek en beleidsmakers, omtrent de bijzondere behoeften van kinderen. 

Ten tweede wilde men de erkenning bevorderen van het feit dat projecten voor kinderen een 

integraal deel moesten uitmaken van economische en sociale ontwikkelingsplannen, met als 

doelstelling het ontwikkelen van voortgezette activiteiten, zowel op lange als korte termijn, ten 

voordele van kinderen op nationaal en internationaal niveau.  

Tijdens het Internationale Jaar van het Kind legde Polen een voorstel voor om een Verdrag van de 

Rechten van het Kind op te stellen35. Omwille van enkele gewijzigde inzichten (zie randnr. 12), 

toonde de internationale gemeenschap zich bereid om werk te maken van een eerste 

Kinderrechtenverdrag. Er werd een werkgroep opgericht en tien jaar later was het 

Kinderrechtenverdrag een feit.36 

                                                           

32
Y. ASAMOAH, The Legal Significance of the Declarations of the General Assambly of the United Nations, Den 

Haag, Nijhoff, 1966, 223. 
33

J.E. DOEK, Het kind en zijn recht: beschouwingen over en voorstellen tot verbetering van de rechtpositie van het 
kind, Rotterdam, Kooyker, 1980, 14. 

34
J.E. DOEK, Het kind en zijn recht: beschouwingen over en voorstellen tot verbetering van de rechtpositie van het 

kind, Rotterdam, Kooyker, 1980, 9-10. 
35

E. VERHELLEN en K. VAN BUYTEN, "Het internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de 
participatierechten", in K. VAN BUYTEN (ed.), Participatierechten van kinderen. Verzamelde commentaren, Gent, 
RUG. Centrum voor de rechten van het kind, 2004, (5) 9. 
36

B. FRANKLIN, "The case for children's rights: a progress report", in B. FRANKLIN en T. HAMMARBERG (eds.), The 
handbook of children's rights: comparative policy and practice, London, Routledge, 1995, (3) 4.; M.T. MEULDERS-
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F. Het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind37  

F.1. Ontstaan 

 Voor het ontstaan van het IVRK was het noodzakelijk dat nationale staten een aantal 12.

belangrijke inzichten verwierven.  

Ten eerste was het van groot belang dat de heersende opvatting over kinderen wijzigde. Kinderen 

zijn niet alleen objecten, maar ook subjecten die dragers van rechten zijn38. Deze nieuwe inzichten 

sloten niet meer aan bij de reeds bestaande internationale en regionale teksten die enkel 

refereerden naar de positie van het kind, in plaats van naar hun rechten.39 Dit inzicht heeft ook geleid 

tot de noodzaak om de bestaande interpretatieprincipes te wijzigen. Voortaan zouden regels op zo’n 

manier moeten geïnterpreteerd worden dat te allen tijde rekening gehouden kan worden met het 

belang van het kind en met de ontwikkelingen die ze ondergaan, naarmate ze ouder worden. Deze 

nieuwe visie op kinderen belette evenwel niet dat de lidstaten ook een hoge mate van bescherming 

willen toekennen aan kinderen, wegens hun kwetsbaarheid en onvolwassenheid40.  

Daarnaast waren ook de opvattingen omtrent internationale wetgeving gewijzigd. Internationale 

wetgeving werd voortaan beschouwd als een effectieve remedie om discriminatie van kinderen 

tegen te gaan. Er ontstond een nood aan uniformiteit, nu er verschillende instrumenten ontstaan zijn 

die te maken hebben met de verschillende aspecten van kinderrechten.41  

 

                                                                                                                                                                                     
KLEIN, "Les droits de l'enfant au Xxème siècle. Quelques étapes...", in M.T MEULDERS-KLEIN (ed.), La convention 
sur les droits de l'enfant et la Belgique, Brussel, Kluwer, 1992, 9-11. 

37
Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, BS 17 januari 1992, 805. (hierna: IVRK). 

38
E. VERHELLEN, "Het Verdrag inzake de rechten van het kind meerderjarig. Enkele beschouwingen over de 

implementatie in België", TJK 2008, (11) 12. 
39

G. VAN BUEREN, The international law on the rights of the child, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, 
13; T. WUYTS, Ouderlijk Gezag, Antwerpen, Intersentia, 2013, 602. 

40
Dat het IVRK ook als bedoeling heeft om de kinderen bescherming te bieden, blijkt duidelijk uit de Preambule, 

artikel 3.2, 8.2, 16.2,… 
41

G. VAN BUEREN, The international law on the rights of the child, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, 
14. 
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F.2 Inhoud 

 De rechten die het Verdrag toekent, kunnen ingedeeld worden in drie groepen: 13.

beschermingsrechten, participatierechten en voorzieningsrechten. Voor de beschermingsrechten 

werd inspiratie gehaald uit de Verklaring van de Rechten van het Kind in 1959. Het Verdrag herhaalt 

deze, breidt ze uit en maakt ze juridisch bindend42. Voorzieningsrechten vinden we terug in de 

artikelen 24 en 26 enz. Deze bieden het kind zekerheid op onder meer gezondheidszorg en sociale 

zekerheid. Het meest innoverende, en voor deze masterproef meest relevante, is de intrede van de 

participatierechten, waarvan artikel 12 IVRK het sleutelartikel is (zie randnr 15). 

De reden voor deze mengelmoes aan rechten is de nog steeds niet beslechte discussie over het beeld 

op kinderen: enerzijds moeten kinderen beschermd worden, maar anderzijds moeten kinderen ook 

dragers zijn van rechten (zie randnr. 2)43. 

 Naast deze drie soorten rechten doen ook vier nieuwe algemene beginselen hun intrede: 14.

non-discriminatie, recht op leven, het belang van het kind en de mening van het kind. Lidstaten 

moeten met deze algemene beginselen rekening houden bij de implementatie van het Verdrag in de 

nationale rechtsordes.44 

F.2.1 Participatierechten 

 Artikel 9, tweede lid en artikel 12, tweede lid IVRK geven kinderen het recht om hun mening 15.

kenbaar te maken in procedures die hen rechtstreeks aanbelangen. Daarbij wordt de keuze aan de 

nationale rechter gelaten om te oordelen of het kind zelf gehoord wordt of dat zijn mening kenbaar 

gemaakt wordt door tussenkomst van een derde.  

In de arresten SAHIN, SOMMERFELD, HOFFMAN en ELSHOLZ tegen Duitsland blijkt dat ook het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het hoorrecht van het kind erkent. Volgens het Hof is 

pas voldaan aan de vereiste betrokkenheid wanneer het kind persoonlijk gehoord wordt over het 

                                                           
42

E. VERHELLEN, "Het Verdrag inzake de rechten van het kind meerderjarig. Enkele beschouwingen over de 
implementatie in België", TJK 2008, (11) 13. 
43

 W. VANDENHOLE, "Twintig jaar kinderrechtenverdrag (1989-2009): een Belgische stand van zaken", RW 2009-
10, (386) 387. 

44
 E. VERHELLEN, "Het Verdrag inzake de rechten van het kind meerderjarig. Enkele beschouwingen over de 

implementatie in België", TJK 2008, (11) 14. 
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contact met een ouder en er aanvullend een deskundigenverslag opgemaakt wordt, die oordeelt 

over een eventuele beïnvloeding van het kind. Dit oordeel lijkt evenwel verder te gaan dan wat de 

artikelen 9, tweede lid en 12, tweede lid IVRK zouden vereisen.45 

 De hoofdvraag bij deze participatierechten is of en hoe kinderen deze rechten zelf kunnen 16.

uitoefenen. Volgens artikel 5 IVRK dragen de staten de verplichting om “(…) te voorzien, op een wijze 

die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens van het kind, in passende leiding en 

begeleiding bij de uitoefening door het kind van de in dit Verdrag erkende rechten.” De formulering 

van dit artikel is niet echt duidelijk en vormt dan ook één van de moeilijkste vraagstukken inzake 

kinderrechten. Zeker wanneer de ouders ook betrokken partij zijn en de rechten van het kind op 

gespannen voet kunnen komen te staan met het gezag of de belangen van de ouders. In dit geval 

kunnen kinderen bij de uitoefening van hun rechten niet altijd rekenen op steun van hun ouders. De 

bespreking van de procesbekwaamheid van kinderen komt later nog aan bod (zie randnr 91 ev.). 

F.2.2 Protocollen 

 Bij het IVRK werden drie facultatieve protocollen gevoegd: 17.

(1) Facultatief protocol van 25 mei 2000 bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

betreffende de inschakeling van kinderen in kinderhandel, kinderprostitutie en 

kinderpornografie; 

(2) Facultatief protocol van 25 mei 2000 bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind over de 

betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten; 

(3) Facultatief protocol van 19 december 2011 bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

over installatie van een klachtenprocedure46. 

 

                                                           

45
 D. VAN GRUNDERBEECK, “grondbeginselen van een Europees personen- en familierecht geformuleerd vanuit 

het perspectief van de mensenrechten” in P. SENAEVE en P. LEMMENS (eds.), De betekenis van de 
mensenrechten voor het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, (3) 37. 
46

 Waarvan de inhoud weliswaar teleurstellend was, zie ook: E. VERHELLEN, "Het ontwerp van facultatief 
protocol bij het Kinderrechtenverdrag inzake de instelling van een klachtprocedure… De schaamte voorbij!", TJK 
2011, 75-77. 
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F.3 Juridische binding 

 De vraag of het IVRK directe werking heeft, is een belangrijke vraag aangezien dit ertoe kan 18.

leiden dat rechtssubjecten zich rechtstreeks op het verdrag kunnen beroepen. Bovendien zorgt dit 

ervoor dat het Verdrag voorrang heeft op elke (strijdige) nationale norm47. Hoewel niet alle 

bepalingen van het IVRK directe werking hebben48, geldt de directe werking wel voor de artikelen 9.2 

en 21 IVRK49.  

 

 De implementatie van het Verdrag staat onder het toezicht van het VN-Kinderrechtencomité. 19.

Lidstaten zijn verplicht om periodiek een rapport uit te brengen over de implementatie van het 

Verdrag in hun wetgeving50. Het Comité maakt na het bekijken van het rapport aanbevelingen op, 

waar de betrokken lidstaat rekening mee moet houden tijdens het komende jaar. Bij de daarop 

volgende rapportering controleert het Comité of de lidstaat voldoende aandacht heeft besteed aan 

de eerder geformuleerde aanbevelingen.51 Aangezien iedere lidstaat instaat voor zijn eigen rapport, 

is dit zwakke toezichtsmechanisme een grote bron van kritiek52. Daarnaast hebben de lidstaten ook 

een informatieplicht waaruit volgt dat de rapporten toegankelijk moeten zijn voor eenieder53.  

F.4 Het IVRK in België 

 Hieronder volgt een overzicht van wetgevende initiatieven in België als gevolg van de 20.

                                                           

47
 Cass. 27 mei 1971, Arr. Cass. 1971, 959. 

48
 E. VERHELLEN, "Het Verdrag inzake de rechten van het kind meerderjarig. Enkele beschouwingen over de 

implementatie in België", TJK 2008, (11) 29; Cass. 31 maart 1999, Arr. Cass. 1999, 195 (i.v.m. art. 4 en 25 IVRK); 
Cass. 4 november 1999, Arr. Cass. 1999, 48 en 111 (i.v.m. art. 3 IVRK); Cass. 10 november 1999, Arr. Cass. 1999, 
599 (i.v.m. art. 3 en 12 IVRK). 

49
 Zie respectievelijk: Cass. 11 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 253 en Cass. 4 november 1993, Arr. Cass. 1993, 919. 

50
 C. RYNGAERT en K. DE VOS, "De nieuwe VN-Mensenrechtenraad: Nieuwe hoop voor de rechten van het 

kind?", TJK 2007, (69) 69. 
51

  E. VERHELLEN, "Het Verdrag inzake de rechten van het kind meerderjarig. Enkele beschouwingen over de 
implementatie in België", TJK 2008, (11) 15. 
52

 W. VANDENHOLE, "Twintig jaar kinderrechtenverdrag (1989-2009): een Belgische stand van zaken", RW 2009-
10, (386) 388; Over de initiatieven die België genomen heeft naar aanleiding van deze rapportering, zie ook: W. 
VANDENHOLE, "Doorwerking in België van de aanbevelingen van de VN-Comités voor mensenrechten", in J. 
WOUTERS en D. VAN EECKHOUTTE (eds.), Doorwerking van internationaal recht in de Belgische rechtsorde: 
recente ontwikkelingen in een rechtstakoverschrijdend perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2006, (449) 467-475.  

53
 Artikel 44,6 IVRK. Voor de rapporten van België, zie: NATIONALE COMMISSIE VOOR DE RECHTEN VAN HET 

KIND, Rapporten over kinderen: Belgische rapporten over het VN-Kinderrechtenverdrag, 
www.1168.fedimbo.belgium.be/nl/inhoud/rapporten-over-kinderen (consultatie 2 mei 2017) 

http://www.1168.fedimbo.belgium.be/nl/inhoud/rapporten-over-kinderen
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inwerkingtreding van het IVRK. Wat de wetgeving betreft, beperk ik mij tot de initiatieven die het 

meest relevant geweest zijn voor het hoorrecht en echtscheidingsprocedures. Wat de organen 

betreft, beperk ik mij tot die organen die volgens de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité 

belangrijk zijn. 

F.4.1 Wetgeving 

 De integratie van het IVRK in België is gebeurd door het invoegen van artikel 22bis van de 21.

Grondwet. Het artikel bevatte in eerste instantie enkel het recht op eerbiediging van de integriteit 

van het kind, maar werd later aangevuld met de erkenning van de mening van het kind, het principe 

dat het belang van het kind in alle procedures de voornaamste overweging moet zijn en het recht op 

maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen54. De tekst van het tweede en vierde lid 

komt goed overeen met de tekst van artikel 3.1 en 12 IVRK.55 

De impact van dit artikel is beperkt aangezien het geen directe werking heeft56. Daarnaast is het 

beperkt tot de erkenning van de algemene beginselen van het IVRK, in plaats van alle rechten van het 

kind. Dit werd pas achteraf rechtgezet in een interpretatieve verklaring57. 

 Om aan te geven dat het IVRK van belang is geweest voor de Belgische wetgeving, volgt 22.

hierna een niet-limitatieve opsomming van wetgevende initiatieven die beïnvloed werden door het 

IVRK58: 

- De wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en 

van de bepalingen betreffende de procedures van echtscheiding59; 

                                                           
54

 J. RYNGAERT, De kruisbestuiving tussen kinderrechten en mensenrechten op het domein van economische, 
sociale en culturele rechten, Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 2015, 43. 

55
 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Personen- en familierecht, Brugge, Die Keure, 2016, 354. 

56
 W. VANDENHOLE, "Twintig jaar kinderrechtenverdrag (1989-2009): een Belgische stand van zaken", RW 2009-

10, (386) 391. 

57
 Voorstel tot herziening van de Grondwet. Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, Parl. St. Kamer 2008, 

nr. 52-175/005, 59-61. 
58

 Dit is een selectie van wetgeving die relevant kan zijn bij echtscheidingsprocedures. Voor een uitgebreider 
overzicht van wetten die door het IVRK beïnvloed werden, zie: W. VANDENHOLE, "Twintig jaar 
kinderrechtenverdrag (1989-2009): een Belgische stand van zaken", RW 2009-10, (386) 391-404. 

59
 Wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen 

betreffende de procédures van echtscheiding, BS 21 juli 1994, 19.110. 
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- De wet van 13 april 1995 betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. 

Met deze wet probeert de wetgever tegemoet te komen aan de verplichtingen uit artikel 18, 

eerste lid IVRK60. Dit artikel huldigt het principe dat beide ouders de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid moeten dragen voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind; 

- De wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van 

het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen 

tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind61; 

- De wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank.62 Deze 

wet voert het huidige hoorrecht in en wordt vanwege zijn belang later besproken (zie randnr. 

98 ev.).  

 Om de implementatie van het IVRK verder te bevorderen, voorziet de federale wetgever in 23.

een verplichting tot een jaarlijkse rapportage in de vorm van een voortgangsnota met een specifiek 

actieplan63 over de toepassing van het IVRK64. Dit is helaas dode letter gebleken, nu er sinds de 

invoering van de wet slechts vijf ‘jaarlijkse’ verslagen ingediend werden.65 

 

 De Vlaamse wetgever voorziet ook in de verplichting om uiterlijk een jaar na het begin van 24.

elke regeerperiode een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan voor te leggen66. Dat jeugd- en 

                                                           
60

 J. GERLO, "Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Belgische personen- en familierecht", in E. 
VERHELLEN (ed.), De rechtspositie van Kinderen in België, Gent, RUG. Centrum voor de rechten van het kind, 
1998, (7) 17-18. 

61
 Wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de 

ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind, BS 4 
september 2006, 43.971. 

62
 Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27 september 2017, 

68.429. Hierna: Wet Familierechtbank 

63
 A. VANDEKERCKHOVE, “Een terugblik van de kinderrechtencommissaris op een meerderjarig IVRK”, TJK 2008, 

(41) 42. 

64
 Wet van 4 september 2002 tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag 

inzake de rechten van het kind, BS 17 oktober 2002, 47.395. 

65
 Zie het overzicht van de verslagen ter uitvoering van de wet van 4 september 2002 tot instelling van een 

jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind, BS 17 oktober 2002, 
47.395; DE KAMER, Verslagen ter uitvoering van een wet, 
www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=none&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/search/rajv/RAJVSearc
h.cfm, (consultatie: 2 mei 2017). 

66
 VLAAMSE OVERHEID, Het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019, 

www.jkp.vlaanderen/16plus/index.html, (consultatie 2 mei 2015). 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=none&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/search/rajv/RAJVSearch.cfm
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=none&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/search/rajv/RAJVSearch.cfm
http://www.jkp.vlaanderen/16plus/index.html
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kinderrechtenbeleidsplan legt het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse Regering vast en 

bepaalt de prioritaire doelstellingen van de Vlaamse Regering en de resultaatsindicatoren67. 

F.4.2. Organen 

 Het ontstaan van het IVRK heeft in België geleid tot het oprichten van een aantal organen die 25.

zich bezig houden met (de implementatie van) kinderrechten. Hieronder volgt een korte uitleg over 

de nationale commissie voor de rechten van het kind, het kinderrechtencommissariaat en de 

reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid. 

 

 Om te voldoen aan de verplichting tot rapportering, werd de Nationale Commissie voor de 26.

Rechten van het Kind68 opgericht. Deze commissie houdt zich ook bezig met het opvolgen van de 

aanbevelingen geformuleerd door het VN-Kinderrechtencomité. 

 

 In de navolging van aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité69 heeft het Vlaams 27.

Parlement bij decreet van 15 juli 1997 het Kinderrechtencommissariaat opgericht, met aan het hoofd 

een kinderrechtencommissaris 70. Het VN-Kinderrechtencommissariaat staat in voor een dubbele 

jaarlijkse rapportering aan het Vlaams Parlement over de implementatie van het 

Kinderrechtenverdrag in België en landen of regio’s waarmee Vlaanderen een 

samenwerkingsverband mee heeft gesloten. Het VN-Kinderrechtencomité maakt zich sterk om een 

                                                           

67
 Artikel 3 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. BS 7 

maart 2012, 14.117. 

68
 Wet van 1 mei 2006 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een 

Nationale Commissie voor de rechten van het kind, gesloten te Brussel, op 19 september 2005, tussen de Staat, 
de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige 
Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de 
Franse Gemeenschapscommissie, BS. 10 november 2006, 60.381. 

69
 A. VANDEKERCKHOVE, “Een terugblik van de kinderrechtencommissaris op een meerderjarig IVRK”, TJK 2008, 

(41) 42. 

70
 Decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt 

van Kinderrechtencommissaris, BS. 7 oktober 1997, 26.299. Dit decreet werd later opgeheven door het decreet 
Vlaams Parlement 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, BS. 26 
september 2008, 50.149. 
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dergelijk orgaan ook op federaal niveau in te voeren, alsook voor de Duitstalige Gemeenschap.71 

Bovendien voert dit decreet ook een verplichte “kinderrechtentoets” in, die van toepassing is op alle 

nieuwe ontwerpen van decreten die de belangen van het kind op kennelijke wijze raken72. Het 

decreet van 18 juli 200873 wijzigt deze rapportageprocedures gedeeltelijk, maar behoudt ze wel.  

 Als laatste vermeld ik kort nog de reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid die een 28.

platform biedt waar verschillende jeugd- en kinderrechtenorganisaties samenkomen om het 

gevoerde jeugd- en kinderrechtenbeleid te bespreken en te evalueren74. Het valt te betreuren dat de 

wetgever dit platform niet betrekt bij de rapporteringsverplichtingen aan het VN-

Kinderrechtencomité75.  

§3. De toekomst?  

 Het is duidelijk dat er reeds veel wetgevende initiatieven zijn geweest ter bevordering van de 29.

kinderrechten. Toch is er nog wat werk aan de winkel. Ter illustratie haal ik hier de problematiek aan 

van kinderen zonder papieren waarvoor op 15 juni 2016 een hoorzitting georganiseerd werd. Tijdens 

de hoorzitting kwamen actoren aan het woord die dagelijks met deze problematiek geconfronteerd 

worden. Ze vragen om een inspanning van de regering om tegemoet te komen aan de problemen die 

zich stellen.  

                                                           

71
 § 23 en 134, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on 

the Rights of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). 

§12 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child: Belgium, on its thirtieth session, 
Committee on the Rights of the Child, (12 juni 2002), UN Doc. CRC/C/15/Add.178 (2002). 

72
 § 33-34, Concluding observations: Belgium, on the fifty-fourth session, Committee on the Rights of the Child, 

(18 juni 2010), UN Doc. CRC/C/BEL/CO/3-4, (2010). 

73
 Decreet Vlaams Parlement 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, 

BS. 26 september 2008, 50.149. 

74
 A. VANDEKERCKHOVE, “Een terugblik van de kinderrechtencommissaris op een meerderjarig IVRK”, TJK 2008, 

(41) 42; DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA, Reflectiegroep, www.sociaalcultureel.be/jeugd  
/vjkb_reflectiegroep.aspx (consultatie 23 april 2017). 

75
 §35, Concluding observations: Belgium, on the fifty-fourth session, Committee on the Rights of the Child, (18 

juni 2010), UN Doc. CRC/C/BEL/CO/3-4, (2010). 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd
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De verschillende organisaties zijn vragende partij om scholen, waar kinderen zonder papieren 

onderwijs krijgen, op de hoogte te brengen van het verloop van de asielprocedure. Op deze manier 

kunnen ze het kind in kwestie, maar ook de andere kinderen, voorbereiden op een eventuele 

uitwijzing. Bovendien ijveren ze ervoor om het uitgewezen kind de mogelijkheid te bieden om hun 

schoolloopbaan in België verder te zetten als het duidelijk is dat ze hun best gedaan hebben om zich 

te integreren. Minstens zouden zij de mogelijkheid moeten krijgen om het lopende schooljaar te 

vervolledigen. 

 Dit voorbeeld illustreert niet alleen de blijvende nood aan aandacht voor kinderrechten, 30.

maar het illustreert ook hoe de pragmatische stroming binnen de Kinderrechtenbeweging in de 

praktijk werkt. Scholen vragen om kinderen het recht te geven zijn schoolloopbaan in België af te 

maken (of minstens het lopende schooljaar), maar vragen daarnaast ook maatregelen die hen in 

staat stellen om de kinderen te beschermen en begeleiden, daar waar zij merken dat kinderen niet 

competent genoeg zijn.  

In het tweede hoofdstuk van mijn masterproef zal ook duidelijk zijn dat ik deze stroming wens toe te 

passen in de echtscheidingsprocedures. Enerzijds moet erkend worden dat kinderen dragers zijn van 

rechten, maar anderzijds kan men niet ontkennen dat zij zich in een precaire positie bevinden en in 

belangrijke mate afhankelijk zijn van hun ouders. Die mate van afhankelijkheid is afhankelijk van de 

omstandigheden en is dan ook bepalend voor de mate bescherming die ze moeten kunnen genieten.  

Afdeling 2. Beschrijving en evaluatie van het hoorrecht van kinderen. 

 Hierboven werd vooral ingegaan op de evolutie van kinderrechten in het algemeen. Dit was 31.

noodzakelijk om het algemeen kader te duiden waar het hoorrecht deel van uitmaakt. Daarnaast liet 

mij dit ook toe om aan te tonen hoe het wijzigende kindbeeld een invloed kan hebben op juridische 

teksten. De discussie over het kindbeeld zal verder opnieuw aan bod komen, wanneer ik het huidige 

hoorrecht evalueer en alternatieven zal voorstellen.  

In dit deel ga ik concreter in op de evolutie van het hoorrecht van kinderen binnen de 

echtscheidingsprocedures. Vooreerst wens ik aan de hand van enkele internationale teksten te 

illustreren dat ook op internationaal niveau veel aandacht besteed wordt aan het hoorrecht van 

kinderen. Bij deze bespreking beperk ik mij tot de internationale wetgeving die van toepassing is in 

België. Vervolgens zal ik de evolutie van het hoorrecht in België in extenso bespreken en toetsen aan 

de vereisten van het IVRK.  
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§1. Het hoorrecht van kinderen in internationale wetgeving 

 Zoals zal blijken uit onderstaande opsomming76 zijn er verschillende juridische instrumenten 32.

die de rechter verplichten om rekening te houden met de mening van het kind. Opvallend is de 

vaststelling dat daarbij bijna altijd rekening gehouden wordt met de leeftijd en de maturiteit van het 

kind. Verder valt het ook op dat artikel 12 IVRK het eerste internationale wetsartikel is dat het 

hoorrecht op algemene wijze invoert. Zowel voor als na het ontstaan van het IVRK is het zo dat 

verschillende wetteksten het hoorrecht op gefragmenteerde wijze invoeren, afhankelijk van de 

procedure die door het betrokken juridische instrument geregeld wordt. 77 

1) Het Europees Verdrag van 20 mei 1980 betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging 

van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag 

over kinderen78: artikel 15 verplicht de lidstaten om, alvorens te beslissen over de toepassing 

van het eerste lid, letter b. van artikel 10, kennis te nemen van het standpunt van het kind, 

tenzij dit praktisch onmogelijk is met name in verband met de leeftijd en het verstandelijke 

inzicht van het kind. Daarnaast kan ook een passend onderzoek verricht worden.  

 

2) Artikel 13, tweede lid van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag van 25 oktober 198079 

bepaalt dat “de rechterlijke of administratieve autoriteit kan weigeren de terugkeer van het 

kind te gelasten indien zij vaststelt dat het kind zich verzet tegen zijn terugkeer en een 

leeftijd en mate van rijpheid heeft bereikt die rechtvaardigt dat met zijn mening rekening 

wordt gehouden”. 

 

                                                           
76

 De opsomming is gebaseerd op de opsomming in : E. VERHELLEN, "Het Verdrag inzake de rechten van het kind 
meerderjarig. Enkele beschouwingen over de implementatie in België", TJK 2008, (11) 32-35. Ze werd 
chronologisch gerangschikt en bevat eigen aanduidingen op basis van de relevantie. 
77

 Voor kinderrechten is het kenmerkend dat deze eerder op gefragmenteerde wijze ingevoerd worden, dan op 
algemene en autonome wijze: W. VANDENHOLE, "Twintig jaar kinderrechtenverdrag (1989-2009): een Belgische 
stand van zaken", RW 2009-10, (386) 392. 

78
 Wet van 1 augustus 1985 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende de erkenning en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over 
kinderen, opgemaakt te Luxemburg op 20 mei 1980, BS 11 december 1985, 18.173. 

79
 Wet van 10 augustus 1998 houdende instemming met het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten 

van internationale ontvoering van kinderen, opgemaakt te `s Gravenhage op 25 oktober 1980, tot opheffing van 
de artikelen 2 en 3 van de wet van 1 augustus 1985 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag 
betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over het gezag over kinderen en betreffende 
het herstel van het gezag over kinderen, opgemaakt te Luxemburg op 20 mei 1980, alsook tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek. BS 24 april 1999, 13.737. Hierna: Haags Kinderontvoeringsverdrag (1980). 
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3) Het Haagse Verdrag van 29 mei 1993 inzake de bescherming van kinderen en de 

samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie80: Volgens artikel 4 kan een 

adoptie als bedoeld in dit Verdrag slechts plaatsvinden indien de bevoegde autoriteiten van 

de Staat van herkomst zich, rekening houdende met de leeftijd en het peil van ontwikkeling 

van het kind, ervan hebben vergewist: 

  1. dat het kind is voorgelicht en naar behoren ingelicht over de gevolgen van de 

adoptie en van zijn toestemming tot de adoptie, indien deze vereist is; 

 2. dat de wensen en meningen van het kind in aanmerking zijn genomen; 

  3. dat de toestemming van het kind tot de adoptie, indien deze vereist is, vrijelijk is 

gegeven, in de wettelijk voorgeschreven vorm, en dat deze toestemming op schrift is 

gegeven of vastgelegd. 

 

4) Op 25 januari 1996 kwam het Europees Verdrag inzake de uitoefening van de rechten van 

het kind tot stand. Hoofdstuk 2 van het verdrag voorziet in een aantal procedurele 

maatregelen die de lidstaten kunnen nemen om de kinderrechten uit te kunnen oefenen, 

waaronder artikel 3b) die lidstaten verplicht om kinderen met een voldoende 

onderscheidingsvermogen te horen in procedures die hem of haar beïnvloeden. Ook artikel 

6b) voorziet in een verplichting om het kind te ‘consulteren’ 

 

5) Het Haagse Kinderbeschermingsverdrag van 19 oktober 1996 bevat een weigeringsgrond tot 

erkenning wanneer de beslissing genomen werd zonder dat het kind in de mogelijkheid werd 

gesteld om zijn mening te uiten. (artikel 23.2, b)) 

 

6) Het Handvest van de grondrechten van de EU van 7 december 2000: Net zoals het IVRK 

worden in het Handvest ook het recht op contact met beide ouders en het recht om hun 

mening te uiten, in aangelegenheden die hen aangaan, gewaarborgd (artikel 24, 1 en 3.). 

 

7) De Brussel II bis verordening81 voert impliciet een hoorrecht in voor kinderen in procedures 

die hen aanbelangen. Er kan alleen afgeweken worden van de mening wanneer het niet 

                                                           

80
 Verdrag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het 

gebied van de interlandelijke adoptie, gedaan te Den Haag op 29 mei 1993. BS 6 juni 2005, 26.063. 

81
 Wet van 10 mei 2007 tot tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 

2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en 
inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000, van het 
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raadzaam is, gelet op de rijpheid en de leeftijd van het kind. Het hoorrecht vloeit voort uit 

artikel 23 dat gaat over de gronden tot weigering van de erkenning van beslissingen 

betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid. Uit b) van datzelfde artikel blijkt duidelijk 

dat een lidstaat een beslissing betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid kan weigeren 

wanneer het kind tijdens de procedure niet gehoord werd.   

Uit overweging 19 van de verordening volgt dat de Brussel II bis verordening de nationale 

procedures niet verandert. Het staat de lidstaten dus vrij om te bepalen op welke manier ze 

de kinderen horen en de rechters beschikken over de vrijheid om het kind al dan niet te 

horen, wanneer de leeftijd en de rijpheid van het kind dit niet toelaten. Degene die het kind 

hoort, moet een bijzondere opleiding gehad hebben. 

Ook bij de afgifte van het certificaat inzake het omgangsrecht (artikel 41, 2c) en het 

certificaat inzake de terugkeer van een kind (artikel 42, 2, eerste lid, a), moet het kind in de 

gelegenheid gesteld worden om gehoord te worden, tenzij dit vanwege zijn leeftijd of mate 

van rijpheid niet raadzaam wordt geacht.  

 

§2. Het hoorrecht van kinderen in België  

 In dit deel zal ik de evolutie van de kinderrechten in België bespreken. Opnieuw is deze 33.

bespreking beperkt tot de initiatieven die relevant geweest zijn voor het hoorrecht van kinderen en 

de impact hiervan op de echtscheidingsprocedures. Een uitgebreide bespreking van de verschillende 

wetten inzake kinderrechten in het algemeen en de regelen inzake echtscheiding gaat dit onderzoek 

te buiten. Niettemin zal er waar nodig een korte uitleg gegeven worden over de 

echtscheidingsprocedures, dit om duidelijk te kunnen maken hoe het hoorrecht in de 

echtscheidingsprocedures toegepast wordt.  

Na de uitleg over hoe het hoorrecht in de echtscheidingsprocedures geregeld wordt, volgt telkens 

een evaluatie van die regeling. Het hoorrecht zal telkens getoetst worden aan de internationale 

verplichtingen die het gevolg zijn van de ondertekening van het IVRK. Om een beeld te geven van wat 

deze verplichtingen inhouden, begin ik met een bespreking van de algemene aanbeveling van het 

VN-kinderrechtencomité, die als doel heeft om artikel 12 IVRK te verduidelijken. 

                                                                                                                                                                                     
Europees Verdrag van Luxemburg van 20 mei 1980 betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, en van het 
Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale 
ontvoering van kinderen, BS 21 juni 2007, 34.264. 
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A. Algemene aanbeveling VN-Kinderrechtencomité 

 Op 20 juli 2009 stelde het VN-Kinderrechtencomité een algemene aanbeveling op, die de 34.

lidstaten meer duiding biedt over de interpretatie van artikel 12 IVRK. Het comité stelde immers vast 

dat kinderen in de praktijk geconfronteerd bleven met hindernissen bij het uitoefenen van hun 

hoorrecht.82 De lidstaten hebben de verplichting om het hoorrecht van kinderen toe te passen in het 

nationale recht. Het Verdrag laat het over aan de lidstaten om te oordelen over de manier waarop zij 

het hoorrecht organiseren: “hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een vertegenwoordiger 

of een daarvoor geschikte instelling, op een wijze die verenigbaar is met de procedureregels van het 

nationale recht.” 

 

 Achter de participatierechten schuilt een andere visie dan bij de beschermings- en 35.

voorzieningsrechten die het Kinderrechtenverdrag erkent. Kinderen kunnen genieten van deze 

laatste rechten omwille van hun kwetsbaarheid en afhankelijkheid. De participatierechten zijn 

daarentegen in het leven geroepen omwille van de erkenning dat kinderen rechtssubjecten zijn, die 

eigen rechten hebben wat betreft gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op hun leven. 83 

 

 De eerste paragraaf van artikel 12 bevat een strikte verplichting voor de lidstaten om 36.

enerzijds de kinderen een mogelijkheid te bieden om tussen te komen in procedures die hen 

aanbelangen van zodra zij in de mogelijkheid zijn om hun mening te uiten en om anderzijds te 

verzekeren dat met de mening voldoende rekening gehouden wordt.  

 

 Het Comité vertrekt van het standpunt dat ieder kind in de mogelijkheid is om een eigen 37.

mening te vormen. Het is belangrijk dat lidstaten dit ook als uitgangspunt nemen en niet verwachten 

dat het kind bewijst dat het in staat is om zijn eigen mening te uiten.84 Dit uitgangspunt is een mooie 

illustratie van de pragmatische stroming binnen de Kinderrechtenbeweging. Het VN-

Kinderrechtencomité vertrekt van een principiële bekwaamheid, maar het kind kan ook onbekwaam 

zijn op voorwaarde dat dit bewezen wordt.  

                                                           

82
 §4, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on the Rights 

of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). 

83
 §18, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on the Rights 

of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). 

84
 §20, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on the Rights 

of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). 
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Uit onderzoek blijkt dat zeer jonge kinderen in staat zijn om hun mening te uiten, zelfs wanneer zij 

deze nog niet kunnen uiten op verbale manier85. Lidstaten moeten inspanningen leveren om 

kinderen verschillende methodes te bieden, waarop ze hun mening toch kunnen uiten. Daarbij 

moeten ze ook aandacht hebben voor kinderen met een handicap of kinderen die een vreemde taal 

spreken.86 Het recht op participatie vereist niet dat de kinderen een uitgebreide kennis hebben van 

de procedure waarin ze tussen komen. Het volstaat wanneer zij hun mening kunnen vormen omtrent 

de impact die de procedure heeft op hun leven.  

 Kinderen hebben enkel het recht om tussen te komen in procedures die hen aanbelangen. 38.

Het Comité is voorstander van een ruime interpretatie87. Dit kunnen zowel administratieve als 

gerechtelijke procedures zijn. Ook wanneer de partijen gebruik maken van alternatieve 

geschillenbeslechting zoals bemiddeling of arbitrage, moet rekening gehouden worden met de 

mening van het kind.88 

 

 Opdat een kind zijn mening vrij zou kunnen uiten, is het noodzakelijk dat het kind beschikt 39.

over alle noodzakelijke informatie. Lidstaten moeten er ook op toezien dat niemand druk uitoefent 

op het kind of het probeert te manipuleren (zie randnr. 161 ev.)89. Hierbij is het belangrijk om het 

onderhoud te houden in een kindvriendelijke omgeving.90 Het Comité stelt voor dat het kind beslist 

door wie het onderhoud plaatsvindt. Deze keuze is vanzelfsprekend beperkt tot personen die geen 

conflicterende belangen hebben.91 

 

                                                           

85
 G. LANSDOWN, The evolving capacities of the child, www.unicef-irc.org/publications/pdf/evolving-eng.pdf 

(consultatie 2 mei 2017), 4. 

86
§21, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on the Rights 

of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). 

87
 §26, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on the Rights 

of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). 

88
 §32, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on the Rights 

of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). 

89
 §22-25, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on the 

Rights of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). 

90
 §34, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on the Rights 

of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). 

91
 §35-37, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on the 

Rights of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). 

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/evolving-eng.pdf
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 Vervolgens moet de lidstaat ook rekening houden met de mening van het kind in de mate dat 40.

de leeftijd en de maturiteit van het kind dit toelaten. Hieruit blijkt duidelijk dat leeftijd niet het enige 

relevante criterium is. Het kind moet in staat zijn om de gevolgen van een bepaalde aangelegenheid 

in te schatten en te begrijpen. Dit vereist een beoordeling in concreto, waarbij men ook rekening 

houdt met de impact die de aangelegenheid heeft in het leven van het kind. 92 

 

 Artikel 12 vraagt de lidstaten rekening te houden met het hoorrecht, op een manier die 41.

overeenstemt met de procedureregels van het nationale recht. Het Comité waarschuwt daarbij dat 

dit geenszins inhoudt dat beperkingen op het hoorrecht gerechtvaardigd kunnen worden omwille 

van procedureregels van nationaal recht.93 

B. Het Burgerlijk Wetboek van 1804 en Strafwetboek van 1810 

 In het begin van de 19de eeuw voorzag de Staat in een heel beperkte controle op de 42.

opvoeding van de kinderen. Dit volgt uit de toen heersende idee dat kinderen ‘bezit’ waren van hun 

ouders (zie randnr. 3). De rechter kwam enkel tussen wanneer het kind een misdrijf gepleegd had of 

zich schuldig maakte aan bedelarij of landloperij. In dit geval had de rechter de mogelijkheid om de 

kinderen naar een verbeteringshuis of weldadigheidsschool te sturen.94. Verder kwam de rechter, 

weliswaar beperkt, tussen wanneer de ouders hun kind wilden straffen door het kind thuis gevangen 

te houden. (zie de toen geldende artikels 376 en 377 BW95) 

 

 

 

 

 

                                                           

92
 §28-31, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on the 

Rights of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). 

93
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C. De wet van 15 mei 1912 

 Met de komst van de denkstroming van het positivisme, kwam er op 10 augustus 1889 een 43.

wetsontwerp die een verdergaande jeugdbescherming wou invoeren. Na jaren van discussie werd de 

wet uiteindelijk goedgekeurd en trad ze in werking op 15 mei 191296.  

Deze wet was vooral gericht op het straffen van delinquente minderjarigen door middel van 

individueel aangepaste maatregelen. Wanneer ouders falen in hun opvoeding, grijpt de wetgever 

hier voor het eerst in via een systeem van jeugdbescherming. De wet bevatte zelf geen bepalingen 

over het hoorrecht, maar dit is wel de eerste wet die toelaat dat de overheid controle uitoefent op 

de opvoeding van kinderen, zonder dat er sprake was van een misdrijf. Zo konden ouders die de 

veiligheid van het kind in gevaar brachten, door bijvoorbeeld misbruik van gezag, uit hun ouderlijke 

macht gezet worden. Voorheen werden ouders enkel uit hen ouderlijke macht gezet bij misdrijven 

gepleegd tegen de persoon van het kind. Daarnaast waren ook preventieve maatregelen door de 

rechter mogelijk97. 

D. De wet van 8 april 1965 

 Deze wet vervolledigt het jeugdbeschermingsrecht zoals het werd ingevoerd door de wet van 44.

15 mei 1912.98  De visie dat kinderen beschermd moeten worden tijdens de scheiding van hun ouders 

blijkt duidelijk uit het feit dat, de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming99, de eerste 

wet is die erkent dat kinderen tijdens de scheiding betrokken moeten worden in hun 

verblijfsregeling. Deze betrokkenheid blijft echter beperkt tot een tussenkomst van het Openbaar 

Ministerie die instaat voor de belangen van de kinderen.100 Het Openbaar Ministerie krijgt ook de 

taak om toe te zien op de naleving van de getroffen regeling door de ouders.101 
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D.1 Toepassing van het hoorrecht in de toen geldende echtscheidingsprocedure  

 Volgens het toen geldend recht kunnen we drie echtscheidingsprocedures onderscheiden: 45.

enerzijds de echtscheiding door onderlinge toestemming102 en anderzijds de echtscheiding op grond 

van fout103 of op grond van feitelijke scheiding104. 

 

 Bij echtscheiding door onderlinge toestemming moeten de ouders een overeenkomst 46.

opmaken waarbij ze regelen hoe het bestuur over de persoon en de goederen van de kinderen en 

het bezoekrecht zou verlopen105. Wanneer de procureur van mening was dat de overeenkomst niet 

overeenstemt met het belang van het kind, stond voor hem maar één mogelijkheid open om daaraan 

tegemoet te komen. De procureur kon de ouders oproepen en hen trachten te overtuigen om de 

overeenkomst aan te passen. Wanneer zij dit niet wensten, kon de jeugdrechter tussenkomen om 

maatregelen op te leggen. Dit heeft weliswaar geen invloed op de geldigheid van de 

echtscheidingsprocedure zelf.106 Noch de rechter, noch het Openbaar Ministerie beschikten over de 

mogelijkheid om het kind bij deze procedure te betrekken107. 

 

 Bij echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar of op grond van 47.

bepaalde feiten was het aan de rechter om de overeenkomst betreffende de kinderen te 

bekrachtigen108. Deze kon weigeren indien de overeenkomst niet in het belang van het kind was. Kon 

hij de echtgenoten niet overtuigen om hun afspraken te wijzigen, dan werd de zaak in kortgeding 
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aanhangig gemaakt109. Ook het Openbaar Ministerie beschikte over de mogelijkheid om de zaak 

aanhangig te maken bij de voorzitter zetelend in kort geding wanneer hij in de overtuiging was dat de 

overeenkomst niet in het belang van de kinderen kon zijn110. De voorzitter kon alleen via een 

maatschappelijk onderzoek111 en de medisch-psychologische expertise peilen naar de mening van het 

kind112. 

 

 Voor de ratificatie van het IVRK was de rechtsleer van mening dat de voorzitter in kort geding 48.

niet de mogelijkheid had om de kinderen te horen.113  De rechtspraak was daarentegen verdeeld, 

waarbij de ene strekking van mening was dat het kind zelf niet persoonlijk door de rechter gehoord 

kon worden aangezien het kind geen partij was in het geding (artikel 992 Ger.W) en het bovendien 

niet kon optreden als getuige in een geding waarin de belangen van zijn bloedverwanten in 

opgaande lijn tegengesteld zijn (oud artikel 931, alinea 2 Ger W.).114 

De andere strekking in de rechtspraak stond het horen van kinderen wel toe. Zij meenden dat dit een 

praetoriaanse rechtspraktijk was en verwezen naar artikel 51, eerste lid Wjb. Dit wetsartikel liet toe 

dat een jeugdrechter na de echtscheidingsprocedure het kind kon horen teneinde de genomen 
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maatregelen in het belang van het kind aan te passen115. Bovendien waren de artikelen 992 en 931, 

tweede lid Ger. W. niet van toepassing aangezien de rechter niet de bedoeling had om de kinderen te 

horen in de hoedanigheid van partij in het geding of getuige116. Dit stond evenwel op gespannen voet 

met het Cassatie-arrest volgens hetwelk artikel 931, alinea 2 Ger. W ook van toepassing werd 

verklaard op onrechtstreekse getuigenissen van descendenten, zoals kinderen, in een strafonderzoek 

waarbij één van hun ouders betrokken was117. 

 Of kinderen na het ratificeren van het IVRK wel gehoord konden worden, was afhankelijk van 49.

de vraag of artikel 12 IVRK directe werking had. Hierover bestond zowel in de rechtspraak als in de 

rechtsleer betwisting.118  
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 Zoals reeds vermeld had de jeugdrechter wel de mogelijkheid om een kind te horen. Dit 50.

volgde uit artikel 51 van de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming. Aangezien de wet geen 

afwijking bevatte op het algemene principe van de tegenspraak, werd het onderhoud met het kind 

uitgevoerd in aanwezigheid van de andere partijen119. 

D.2 Evaluatie oude regeling, na inwerkingtreding kinderrechtenverdrag 

 Hierna volgt de evaluatie van de net besproken regeling inzake het hoorrecht, zoals die van 51.

toepassing is na de inwerkingtreding van het IVRK in België. Het spreekt voor zich dat het geen nut 

heeft om de voorheen bestaande regeling te toetsen aan de vereisten van het IVRK. 

 

 Wat als eerste opvalt is het gebrek aan enige vorm van informatie aan de kinderen over hun 52.

hoorrecht120. 

 

 Wat betreft de mogelijkheid om als kind gehoord te worden door de rechter, was dit enkel 53.

voorzien wanneer de jeugdrechter gevat was. Dit was uiteraard problematisch aangezien de 

jeugdrechter enkel bevoegdheden had eens de echtscheiding en de omgangsregeling al uitgesproken 

waren. Tijdens de echtscheidingsprocedure zelf kon enkel bij een maatschappelijk onderzoek of een 

medisch-psychologische expertise gepeild worden naar de mening van het kind121. In de rechtspraak 

was wel een evolutie merkbaar waarbij meer en meer aanvaard werd dat kinderen toch gehoord 

konden worden, ondanks het gebrek aan een expliciete rechtsgrond. Omwille van de rechtszekerheid 

was een optreden van de wetgever wel noodzakelijk.122  
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 Wanneer het kind wel gehoord werd, viel het nog te betwijfelen of het kind zijn wil ‘vrijelijk’ 54.

kon uiten, aangezien het onderhoud plaatsvond in aanwezigheid van de partijen123. 

 

 Niet alleen bestond er op dit moment geen algemeen hoorrecht, zelfs wanneer de 55.

jeugdrechter het kind hoorde, bestond er geen verplichting om met deze mening rekening te 

houden. Zelfs niet in die mate dat de leeftijd en de maturiteit van het kind dit zouden toegestaan 

hebben124. 

 

 Een belangrijk te maken opmerking hierbij is dat het Kinderrechtenverdrag in België slechts 56.

in werking is getreden op 15 januari 1992, wat uiteraard kon verklaren waarom het Belgische recht 

het hoorrecht van kinderen op flagrante wijze schond.125  

E. Het hoorrecht als gevolg van de wetten van 1994  

 In 1994 werden twee wetten ingevoerd die het hoorrecht van kinderen hebben uitgebreid. 57.

Eerst was er de wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming van 2 

februari 1994126. Deze paste het bestaande hoorrecht aan voor de procedures voor de 

jeugdrechtbank. Daarna was er de wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 931 van het 

Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de procedures van echtscheiding.127  Deze 

wet voerde voor het eerst een algemeen hoorrecht in en voerde wijzigingen door in de 
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echtscheidingsprocedure. Hierna volgt eerst een aparte bespreking van beide wetten, waarna ik 

beide wetten samen zal evalueren. 

E.1 De wet van 2 februari 1994 

 Deze wet voerde artikel 52ter Wjb in, volgens hetwelk het kind ouder dan twaalf jaar 58.

persoonlijk gehoord moest worden. De wetgever liet een uitzondering toe in geval het kind niet 

gevonden kon worden, zijn gezondheidstoestand het niet toeliet of indien het kind weigerde gehoord 

te worden.  

Verder bepaalde dit artikel dat de beschikking een samenvatting moest bevatten van de elementen 

die betrekking hebben op zijn persoonlijkheid of op zijn milieu, welke de beslissing rechtvaardigen, 

en, in voorkomend geval, een samenvatting van de ten laste gelegde feiten. Wanneer het kind niet 

gehoord werd, moest de beschikking ook vermelden waarom dit niet het geval was. Dit hoorrecht 

was enkel van toepassing bij maatregelen genomen ter bescherming van het kind128. Aangezien deze 

geen betrekking hebben op echtscheidingsprocedures, wordt dit artikel verder niet meer besproken. 

 Belangrijker voor deze masterproef is artikel 56bis Wjb dat voorzien heeft in een hoorrecht 59.

voor alle procedures betreffende betwistingen aangaande het ouderlijk gezag, het bezoekrecht en de 

benoeming van een provoogd bij ontzetting uit het ouderlijk gezag. 

Volgens de tekst van de wet moest de rechter het kind dat de leeftijd van twaalf jaar bereikt had 

oproepen teneinde gehoord te worden. Hoewel dit een grote vooruitgang betekende, kende de 

oproepingsplicht drie belangrijke beperkingen: het kind moest de leeftijd van twaalf jaar bereikt 

hebben129, de verplichting gold enkel voor de materies die opgesomd werden in het artikel en de 

procedure moest aanhangig zijn bij de jeugdrechtbank.130  
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E.2 De wet van 30 juni 1994 

 Deze wet bevat zowel bepalingen over het hoorrecht, als bepalingen die de 60.

echtscheidingsprocedure wijzigden. Na de bespreking van het gewijzigde hoorrecht, volgt een 

bespreking over de toepassing van dit nieuwe hoorrecht in de gewijzigde echtscheidingsprocedure.  

E.2.1. Wijziging artikel 931 Ger.W 

 Het algemeen hoorrecht is er pas gekomen door de wet van 30 juni 1994 die artikel 931 61.

Ger.W wijzigde. Het oorspronkelijke artikel 931 Ger. W bepaalde dat “een minderjarige beneden de 

volle leeftijd van vijftien jaar niet onder ede mag worden gehoord. Zijn verklaringen kunnen enkel als 

inlichtingen gelden”131. Bovendien konden bloedverwanten in nederdalende lijn niet worden 

gehoord in zaken waarin hun bloedverwanten in opgaande lijn tegengestelde belangen hebben.132 

De wet van 30 juni 1994 voegde hierop een belangrijke uitzondering in, wat het voortaan wel 

mogelijk maakte om het kind te horen op voorwaarde dat deze beschikt over het vereiste 

onderscheidingsvermogen. Het hoorrecht was van toepassing in elk geding dat hem betrof. 

 Verder bepaalde het nieuwe artikel dat het onderhoud uitgevoerd werd door de rechter zelf 62.

of door een derde die daartoe aangewezen werd. De rechter kon er ook voor kiezen om bijstand van 

een vertrouwenspersoon al dan niet toe te staan. In tegenstelling tot de oude regeling gebeurde het 

onderhoud buiten de aanwezigheid van de partijen. Het kind zelf werd geen procespartij door het 

loutere feit dat hij gehoord werd133. 

 

                                                           

131
 Artikel 931, eerste lid Ger.W, zoals ingevoerd door de wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 

931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de procédures van echtscheiding, BS 21 juli 
1994, 19.110. 

132
 Artikel 931, tweede lid Ger.W zoals ingevoerd door de wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 

931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de procédures van echtscheiding, BS 21 juli 
1994, 19.110. 

133
 Artikel 931, zevende lid Ger.W, zoals ingevoerd door de wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 

931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de procédures van echtscheiding, BS 21 juli 
1994, 19.110. 



 

33 
 

 De rechter en het kind beschikten over de mogelijkheid om het onderhoud te weigeren134. 63.

Het kind kon niet gedwongen worden om zijn mening kenbaar te maken en kon zich beroepen op zijn 

zwijgrecht. De rechter had de mogelijkheid om het verzoek uitgaande van het kind te weigeren, zij 

het wel dat deze weigering speciaal gemotiveerd moest zijn en enkel gebaseerd mocht zijn op de 

vaststelling dat het kind nog niet het nodige onderscheidingsvermogen bereikt had.  

Hoewel artikel 931, vierde lid Ger. W stelde dat de partijen geen beroep konden aantekenen tegen 

de weigering om het kind te horen, moest dit volgens het Grondwettelijk Hof135 wel mogelijk zijn. 

Zoniet was er een schending van de artikelen 10 en 11 Gw., in samenhang gelezen met artikel 12 

IVRK. Deze uitspraak beperkte zich wel enkel tot de situatie waarin de weigering gebaseerd was op 

andere motieven dan deze die te maken hebben met het onderscheidingsvermogen van het kind.  

 Het laatste lid bevatte de verplichting om van het onderhoud een proces-verbaal op te 64.

maken en dit bij het dossier van de rechtspleging te voegen. De partijen zouden geen afschrift 

kunnen bekomen van dit proces-verbaal. 

 

 Een laatste bemerking bij artikel 931 Ger.W had betrekking op zijn aanvullende rol ten 65.

aanzien van het hoorrecht geregeld in artikel 56bis Wjb. Artikel 2 Ger.W bepaalt dat de regels van 

het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn op alle procedures, behalve wanneer een andere wet 

bijzondere regels voorschrijft. Daaruit volgt dat artikel 931, derde lid tot en met het zevende lid 

Ger.W van toepassing was op het hoorrecht voorzien in artikel 56bis Wjb.136 Merk daarbij op dat 

artikel 56bis Wjb voorschreef dat het kind alleen door de rechter zelf gehoord kon worden. 137 

 

 

                                                           

134
 Artikel 931, vierde en vijfde lid Ger.W, zoals ingevoerd door de wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van 

artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de procédures van echtscheiding, BS 
21 juli 1994, 19.110. 

135
 GwH 4 februari 2010, nr. 9/2010. 

136
 J. GERLO, "Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Belgische personen- en familierecht", in E. 

VERHELLEN (ed.), De rechtspositie van Kinderen in België, Gent, RUG. Centrum voor de rechten van het kind, 
1998, (7) 30. 
137

 Jeugdrb. Gent 14 december 1994, EJ 1995/6, 92-94, noot A. WYLLEMAN. 
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E.2.2. Toepassing hoorrecht in de gewijzigde echtscheidingsprocedures  

 Naast de wijzigingen inzake het algemeen hoorrecht, had de wet van 30 juni 1994 nog een 66.

ander doel, namelijk het echtscheidingsprocesrecht humaniseren en vereenvoudigen. Dit staat recht 

tegenover de bedoeling van het oorspronkelijke echtscheidingsprocesrecht, waar de wetgever de 

bedoeling had om de echtscheidingen af te remmen. De reden voor de mentaliteitswijziging is de 

enorme gerechtelijke achterstand die de, vaker voorkomende, echtscheidingsprocedures met zich 

meebrachten.138 

 

E.2.2.1. Echtscheiding door onderlinge toestemming 

 Artikel 1290 Ger. W regelde de procedure voor de rechter die gevat werd met de vraag tot 67.

bekrachtiging van de familierechtelijke overeenkomst. Volgens dit artikel had de rechter de keuze om 

de betrokken kinderen te horen, teneinde te oordelen of de overeenkomst in strijd is met de 

belangen van de kinderen of niet139. De wetgever heeft de keuzemogelijkheid van de rechter in die 

zin beperkt dat de rechter deze beslissing ten laatste bij de eerste verschijning van de echtgenoten 

moet nemen140. Beslist de rechter om de kinderen te horen, dan werd een nieuwe datum vastgelegd 

waarop de echtgenoten moeten verschijnen141.  

Wanneer de echtgenoten gebruik maakten van hun recht om de overeenkomst te wijzigen naar 

aanleiding van nieuwe en onvoorzienbare omstandigheden kon de rechter bij uitzondering beslissen 

het kind te horen bij de tweede en laatste verschijning van de echtgenoten (zie artikel 1293, eerste 

lid Ger.W).  

                                                           
138

 P. SENAEVE, “De wet van 30 juni 1994”, in P. SENAEVE, e.a. (eds.), De hervorming van de 
echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen : commentaar op de wet van 30 juni 1994, 
Antwerpen, Maklu, 1994, 5-6. 
139

 J. GERLO, "Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Belgische personen- en familierecht", in E. 
VERHELLEN (ed.), De rechtspositie van Kinderen in België, Gent, RUG. Centrum voor de rechten van het kind, 
1998, (7) 34.  

140
 Artikel 1290, derde lid Ger. W, zoals ingevoerd door de wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 

931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de procédures van echtscheiding, BS 21 juli 
1994, 19.110. 

141
 Artikel 1290, vierde lid Ger. W, zoals ingevoerd door de wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 

931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de procédures van echtscheiding, BS 21 juli 
1994, 19.110. 
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Het kind was daarentegen niet beperkt in zijn recht om zijn verzoek tot de rechter te richten, maar 

om nuttig te zijn, moest hij zijn verzoek wel indienen ten laatste bij de tweede verschijning van de 

echtgenoten142. 

E.2.2.2. Echtscheiding op grond van feiten:  

 Artikel 1280, tweede lid Ger. W bevatte een uitdrukkelijke wettelijke grondslag voor het 68.

horen van het kind in een kort geding oordelend over de voorlopige maatregelen in een 

echtscheidingsprocedure. Deze maatregelen moesten betrekking hebben op de persoon, het 

levensonderhoud en de goederen van de kinderen.  

De algemene regel vervat in artikel 931 Ger. W kon ook toegepast worden bij de bekrachtiging van 

de overeenkomst in de procedure tot echtscheiding ten gronde, ook al werd deze mogelijkheid niet 

uitdrukkelijk opgenomen in artikel 1258 Ger. W143. Ook wanneer de partijen geen overeenkomst 

konden voorleggen en de rechter zelf een beslissing moest nemen omtrent het bestuur over de 

persoon en de goederen van de minderjarigen, kon hij gebruik maken van de algemene regel in 

artikel 931 Ger. W. 

E.3 De wet van 27 april 2007 

 Met de wet van 27 april 2007 heeft de wetgever de echtscheidingsprocedures grondig 69.

aangepast144. Om de plaats van kinderen in een echtscheidingsprocedure te kunnen bespreken, is het 

nodig om de hoofdlijnen van de nieuwe regeling te schetsen145.  

                                                           

142
 B. POELEMANS, “Het hoorrecht van minderjarigen”, in P. SENAEVE, e.a. (eds.), De hervorming van de 

echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen : commentaar op de wet van 30 juni 1994, 
Antwerpen, Maklu, 1994, 83. 
143

 J. GERLO, "Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Belgische personen- en familierecht", in E. 
VERHELLEN (ed.), De rechtspositie van Kinderen in België, Gent, RUG. Centrum voor de rechten van het kind, 
1998, (7) 34.  

144
 Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, BS 7 juni 2007, 30.881. 

145
 Voor een uitgebreide uiteenzetting over de nieuwe echtscheidingsprocedures, zie : P. SENAEVE, F. SWENNEN, 

G. VERSCHELDEN en F. APS, De hervorming van het echtscheidingsrecht: commentaar op de wet van 27 april 
2007, Antwerpen, Intersentia, 2008, 284. 
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E.3.1. Algemeen 

 Deze wet zorgde ervoor dat de echtscheidingsprocedures sneller en eenvoudiger werden. De 70.

wetgever wenste op deze manier een gelijk recht op echtscheiding toe te kennen aan alle 

rechtsonderhorigen.146 Oorspronkelijk had men de idee om één enkele echtscheidingsprocedure in te 

voeren, maar omwille van het succes van de reeds bestaande echtscheiding door onderlinge 

toestemming, besliste de wetgever deze te behouden, mits een aantal wijzigingen (artikel 229 BW). 

Daarnaast werd een nieuwe echtscheidingsprocedure ingevoerd: de echtscheiding op grond van 

onherstelbare ontwrichting (artikel 230 BW)147.  

 

E.3.2. Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (artikel 229 BW) 

 Deze nieuwe echtscheidingsprocedure vervangt de oude echtscheidingsprocedures die zich 71.

baseerden op overspel (oud artikel 229 BW), gewelddaden, mishandeling en grove beledigingen (oud 

artikel 231 BW) en de feitelijke scheiding (oud artikel 232 BW). Om tot de echtscheiding te komen 

volstaat het om één van de volgende situaties te bewijzen: 

 

 

(1) De onherstelbare ontwrichting:  

De wet zelf definieert het begrip als volgt: 

“Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de 

echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijs onmogelijk is geworden ingevolge die 

ontwrichting” (artikel 229, §1 BW). 

                                                           

146
 P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. VERSCHELDEN en F. APS, De hervorming van het echtscheidingsrecht: 

commentaar op de wet van 27 april 2007, Antwerpen, Intersentia, 2008, 6. 

147
 P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. VERSCHELDEN en F. APS, De hervorming van het echtscheidingsrecht: 

commentaar op de wet van 27 april 2007, Antwerpen, Intersentia, 2008, 144. 
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Het is duidelijk dat dit een erg vage definitie is van het begrip ‘onherstelbare ontwrichting’. Bij gebrek 

aan richtlijnen tijdens de parlementaire voorbereidingen148, lijkt het de bedoeling dat dit begrip 

ingevuld wordt door de rechtspraak.149 Diezelfde paragraaf bevat ook een bepaling omtrent de 

toegelaten bewijsmiddelen.  

(2) Een feitelijke scheiding of (3) een herhaald verzoek 

 Hierbij is de taak van de rechter beperkt tot de controle of de vereiste duur van de feitelijke 72.

scheiding reeds verlopen is of tot controle van het herhaalde verzoek150. Eens dit bewezen is, bestaat 

de onherstelbare ontwrichting onweerlegbaar 151.  

 

E.3.3. Echtscheiding door onderlinge toestemming (artikel 230 BW) 

 Zoals reeds aangegeven, bestond deze vorm van echtscheiding ook al voor de wet van 27 73.

april 2007. De wetgever heeft een aantal aanpassingen gedaan152, zoals het afschaffen van een 

minimumleeftijd153 en de minimumduur van het huwelijk154, of het afschaffen van de vereiste tweede 

verschijning bij een feitelijke scheiding van meer dan zes maanden155. 

                                                           

148
 Het amendement dat de definitie toevoegt aan artikel 229, §1 BW vermeldt verder niets ter verduidelijking 

van het begrip: Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding, Parl. St. Kamer 2006-07, nr. 
2341/012 en nr. 2341/018, 24. 

149
 K. VERSTRAETE, “Hervorming echtscheidingsrecht. Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de 

echtscheiding”, NJW 2007, (626) 627. 

150
 P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. VERSCHELDEN en F. APS, De hervorming van het echtscheidingsrecht: 

commentaar op de wet van 27 april 2007, Antwerpen, Intersentia, 2008, 18. 

151
 Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding, Parl. St. Senaat 2006-07, nr. 3-2068/002 en 

nr. 3-2068/004, 61-64. 

152
 Zie ook: P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. VERSCHELDEN en F. APS (ed.), De hervorming van het 

echtscheidingsrecht: commentaar op de wet van 27 april 2007, Antwerpen Intersentia, 2008, 145-146. 

153
 Oud artikel 275 BW.  

154
 Oud artikel 276 BW. 

155
 Zoals ingevoerd door de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, BS 7 juni 

2007, 30.881. 
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E.3.4. Toepassing hoorrecht in de vernieuwde echtscheidingsprocedures 

 De wet van 27 april 2007 bevat geen bepalingen die betrekking hebben op het hoorrecht van 74.

kinderen. Om te weten of artikel 56bis WjB of artikel 931 Ger W. van toepassing is, is het belangrijk 

om te weten welke rechtbank bevoegd is voor het uitspreken van de echtscheiding, en bijgevolg de 

gevolgen van de echtscheiding. Aangezien zowel de procedure voor echtscheiding door onderlinge 

toestemming, als de procedure voor echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting 

aanhangig gemaakt dienen te worden voor de rechtbank van eerste aanleg156 is artikel 931 Ger W en 

niet artikel 56bis WjB van toepassing.  

E.4. Evaluatie  

 Hoewel beide wetten het Belgische recht beter in overeenstemming hebben gebracht met de 75.

eisen van het IVRK is ook deze wetgeving voor kritiek vatbaar.  

E.4.1. Toepassingsgebied en plaatsing in wetboek 

 Een eerste punt van kritiek is dat het toepassingsgebied van artikel 931 Ger. W uitdrukkelijk 76.

beperkt werd tot de gerechtelijke procedures157, terwijl artikel 12, tweede lid IVRK ook van 

toepassing zou moeten zijn in administratieve procedures158. Daarnaast is de plaats van het 

algemeen hoorrecht, onder de afdeling getuigenverhoor, nogal ongelukkig gekozen. De regelen die 

van toepassing zijn tijdens een onderhoud tussen de rechter en het kind wijken duidelijk af van de 

gewone regelen die van toepassing zijn tijdens een getuigenverhoor. Zo beschikt het kind over de 

                                                           

156
 Voor echtscheiding door onderlinge toestemming: artikel 1288bis, tweede lid Ger.W, zoals ingevoerd door de 

wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, BS 7 juni 2007, 30.881. 

Voor echtscheiding door onherstelbare ontwrichting: oud artikel 569, 1° Ger. W. 

157
 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen 

betreffende de procedures tot echtscheiding, Parl. St. Kamer. BZ 1991-92, nr. 545/14, 101. 

158
 B. POELEMANS, “Het hoorrecht van minderjarigen”, in P. SENAEVE, e.a. (eds.), De hervorming van de 

echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen : commentaar op de wet van 30 juni 1994, 
Antwerpen, Maklu, 1994, 52. 
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mogelijkheid om een verzoek tot onderhoud in te dienen, wat een getuige uiteraard niet kan.159  

E.4.2. Het onderscheid tussen artikel 56bis Wjb en artikel 931 Ger.W  

 Ondanks de aanvullende rol van artikel 931 derde lid tot en met het zevende lid Ger.W (zie 77.

randnr. 65), blijft er een groot onderscheid tussen het algemene hoorrecht en het hoorrecht dat van 

toepassing is voor procedures bij de jeugdrechtbank. Het valt te betreuren dat de wetgever ervoor 

gekozen heeft om het hoorrecht op een verschillende manier te regelen, afhankelijk van de 

rechtbank waar het geschil aanhangig gemaakt werd160. 

Artikel 931 Ger. W kent een algemeen hoorrecht toe in alle procedures waarbij het kind betrokken is. 

Uit de formulering van het wetsartikel blijkt dat dit algemene hoorrecht facultatief is. Enkel wanneer 

het kind een verzoek tot de rechter richt, is hij verplicht het kind te horen, behoudens redenen die te 

maken hebben met zijn onderscheidingsvermogen. Artikel 56 bis Wjb kent daarentegen wel een 

verplicht hoorrecht wanneer de procedure voor de jeugdrechtbank komt.  

Het enige argument voor dit onderscheid is dat niets zich ertegen verzet om voor een specifieke 

materie een expliciete regeling te treffen161. SENAEVE merkt mijns inziens terecht op dat dit 

argument niet overtuigend is aangezien de materies in artikel 56bis Wjb evengoed voor andere 

rechtbanken kunnen worden gebracht, waar deze dan wel onder de toepassing van artikel 931 Ger. 

W vallen162.  

                                                           

159
 Zie: B. POELEMANS, “Het hoorrecht van minderjarigen”, in P. SENAEVE, e.a. (eds.), De hervorming van de 

echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen : commentaar op de wet van 30 juni 1994, 
Antwerpen, Maklu, 1994, 44. 
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 B. POELEMANS, "Het hoorrecht van minderjarigen", in P. SENAEVE EN W. PINTENS (eds.), De hervorming van 
de echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 1997, (53) 62-63; C. MAES, 
"Wie niet horen wil, moet voelen?", Panopticon 1996, 112-129 en RW 1995-96, 1321-1329; D. DELI, "Het horen 
van minderjarigen volgens het gewijzigde artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek", TBBR 1995, deel 2: (269) 
275; J. GERLO, "Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Belgische personen- en familierecht", in E. 
VERHELLEN (ed.), De rechtspositie van Kinderen in België, Gent, RUG. Centrum voor de rechten van het kind, 
1998, (7) 31 ; B. DE SMET, Jeugdbeschermingsrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2005, 369. 
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 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen 

betreffende de procedures tot echtscheiding, Parl. St. Kamer. BZ 1991-92, nr. 545/14, 96. 
162

 P. SENAEVE, "De invoering van het hoorrecht van minderjarigen", in P.SENAEVE en J. PEETERS (eds.), De 
hervorming van het jeugdbeschermingsrecht, Leuven, Acco, 1994, (113) 118. 
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Aangezien deze verschillende behandeling enkel gebaseerd is op de rechtbank waarvoor de 

procedure gebracht wordt, zouden er problemen kunnen bestaan met het gelijkheidsbeginsel163. Ook 

voor de rechters die in beide hoedanigheden zetelden, was de verschillende behandeling storend164. 

Volgens deze regeling was het immers zo dat eenzelfde kind van twaalf jaar voor de jeugdrechtbank 

verplicht gehoord werd, terwijl het hoorrecht van datzelfde kind voor een andere rechtbank 

afhankelijk was van de subjectieve mening van de rechter betreffende het onderscheidingsvermogen 

van het kind165.  

E.4.3. Hoorrecht verplichten of niet? 

 Over de vraag of de kinderen al dan niet verplicht moet opgeroepen worden teneinde 78.

gehoord te kunnen worden, bestaat veel discussie. Het veruit belangrijkste argument dat voor een 

oproepingsplicht spreekt, is dat dit de enige manier is waarop het kind met zekerheid zijn recht om 

gehoord te worden ten volle kan benutten166. Wegens manipulatie door (één van) de ouders of door 

onwetendheid (van zijn hoorrecht of van het bestaan van het geschil) bestaat het risico dat het kind 

zijn hoorrecht niet doet gelden.167 Volgens de tegenhangers is een oproepingsplicht niet noodzakelijk 

wanneer er geïnvesteerd wordt in een permanente informatiecampagne die zich richt naar alle 

jongeren168. 
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 B. DE SMET, Jeugdbeschermingsrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2005, 369 ; D. PIRE, "La loi du 30 
juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse", Act. Dr. Fam. 2013/9, (170) 191.  

164
 P. SENAEVE, “Rechters die kinderen (moeten) horen”, T.Fam. 2011, 2-3. 

165
 Zie: Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de 

procedures tot echtscheiding, Parl. St. Kamer, 1995-96, nr. 202/3, 1-2. Hier stelde men voor om de leeftijdsgrens 
van twaalf jaar door te trekken. 
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 C. MAES, “Rechten van het kind, belang(en)-rijk” in Personen- en familierecht: gezin en recht in een 
postmoderne samenleving, Gent, Mys en Breesch, 1993, 396. 
167

 C. MAES, “Rechten van het kind, belang(en)-rijk” in Personen- en familierecht: gezin en recht in een 
postmoderne samenleving, Gent, Mys en Breesch, 1993, 396; P. SENAEVE, "De invoering van het hoorrecht van 
minderjarigen", in P.SENAEVE en J. PEETERS (eds.), De hervorming van het jeugdbeschermingsrecht, Leuven, 
Acco, 1994, (113) 134. 
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 P. SENAEVE, "De invoering van het hoorrecht van minderjarigen", in P.SENAEVE en J. PEETERS (eds.), De 
hervorming van het jeugdbeschermingsrecht, Leuven, Acco, 1994, (113) 134. 
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Ook bij een verplichte oproeping bestaat een gevaar op manipulatie, maar dan heeft degene die het 

kind hoort wel de mogelijkheid om dit te onderzoeken. Wanneer de manipulatie er echter voor zorgt 

dat het kind niet vraagt om gehoord te worden, heeft de rechter deze mogelijkheid niet.169  

Het tegenargument voor de oproepingsplicht heeft betrekking op de zware psychologische belasting 

voor het kind170. Om daaraan tegemoet te kunnen komen, zou de wetgever de rechter de 

mogelijkheid kunnen bieden om het kind niet te horen wanneer hij van mening is dat de 

psychologische belasting te zwaar is.171 Dit voorstel leunt dicht aan bij het voorstel van SENAEVE om 

een uitzondering op de oproepingsplicht te voorzien wanneer de rechter van mening is dat het 

geschil slechts een minieme omvang heeft.172 Een andere mogelijkheid is om de oproepingsplicht 

enkel in te voeren voor kinderen ouder dan twaalf jaar. Dit voorstel vertrekt van het vermoeden dat 

de psychologische belasting voor kinderen jonger dan twaalf jaar te hoog is en zij bovendien niet 

beschikken over een voldoende onderscheidingsvermogen173. Uiteraard behoudt het kind wel de 

mogelijkheid om zich te beroepen op zijn zwijgrecht, wanneer hij zelf een te grote psychologische 

belasting zou ondervinden174 . 
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 J. MELLAERTS, “Uniformisering van de gedinginleiding en het procesverloop in familiezaken”, in E. DE 

GROOTE, B. POELEMANS en J. MELLAERTS (eds.), Naar een humaner familieprocesrecht: voorstellen tot 
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Daarnaast is er ook een praktisch argument dat een rol speelt. Tegenstanders van het verplichte 

hoorrecht zijn immers van mening dat het in de praktijk niet haalbaar is en voor een deel van de 

procedures zelfs niet opportuun is om het kind op te roepen175. Daarbij speelt ook de hoge werklast 

een rol.176 Het lijkt mij duidelijk dat het praktische argument weinig bevredigend is. België heeft het 

IVRK ondertekend en heeft dus de verplichting om ervoor te zorgen dat kinderen hun hoorrecht zo 

effectief mogelijk kunnen uitoefenen. Zelfs wanneer rechters menen dat het onderhoud weinig 

meerwaarde zou bieden, ben ik van mening dat het onderhoud voor het kind zelf wel een 

meerwaarde kan betekenen. 

De andere argumenten weerspiegelen de eerder vermelde tegengestelde meningen die bestaan over 

het kindbeeld. De tegenstanders van de oproepingsplicht sluiten nauwer aan bij de idee dat we 

kinderen moeten beschermen tegen de zware psychologische belasting die het onderhoud met zich 

meebrengt. De voorstanders van de oproepingsplicht geloven daarentegen in een kindbeeld waarbij 

we participatie zoveel mogelijk moeten aanmoedigen.  

 Mijns inziens moet opnieuw de pragmatische stroming gevolgd worden. Kinderen hebben op 79.

grond van artikel 12 IVRK het recht gekregen om hun mening te uiten in aangelegenheden die hen 

aanbelangen. Het VN-Kinderrechtencomité wijst de lidstaten erop dat het niet aan de kinderen is om 

te bewijzen dat zij in staat zijn om hun mening te uiten. Lidstaten moeten ervan uitgaan dat het kind 

zijn mening kan en wenst te uiten. Hieruit volgt impliciet dat ieder kind het recht heeft om gehoord 

te worden177. In dit licht ben ik dus voorstander van een verplichte oproepingsplicht.  

Toch mag men niet uit het oog verliezen dat kinderen afhankelijk blijven van hun ouders. Aangezien 

de belangen van het kind en de belangen van de ouders met elkaar in conflict kunnen komen, stel ik 

voor om ook een aantal beschermingsmaatregelen in te voeren. De mate waarin kinderen 

beschermd moeten worden, is afhankelijk van de leeftijd van het kind en de mate waarin de 

belangen van de ouders in conflict zijn met de belangen van het kind. In tegenstelling tot de 

tegenstanders van de oproepingsplicht, verdient het de voorkeur om aandacht te hebben voor de 
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nood aan bescherming bij de invulling van de modaliteiten van het hoorrecht, eerder dan bij de vraag 

of een oproepingsplicht al dan niet wenselijk is. 

E.4.4. Onderscheidingscriterium 

 Het onderscheidingscriterium in artikel 931 Ger. W is niet volledig in overeenstemming met 80.

wat het IVRK vereist. Het gaat weliswaar om hetzelfde criterium, maar het criterium speelt een 

verschillende rol. Volgens artikel 931 Ger.W speelt het criterium een rol bij de vraag of het kind al 

dan niet gehoord moet worden. Volgens het IVRK komt het criterium pas in een later stadium tussen, 

namelijk bij de mate waarin de rechter rekening houdt met de geuite mening van het kind178. Dit 

verschil is van groot belang voor de kinderen wiens onderscheidingsvermogen volgens de rechter 

niet van dat niveau is om gehoord te worden. Zij verliezen, onterecht, hun volledige recht op 

participatie.  

 

 Dit brengt mij bij een volgende tekortkoming, namelijk het gebrek aan de verplichting voor 81.

de rechter om na het onderhoud rekening te houden met de mening van het kind, volgens diens 

rijpheid en leeftijd179. Dit gebrek wordt nog eens versterkt door de discussie omtrent de directe 

werking van artikel 12 IVRK (zie randnr. 49). Momenteel werd enkel in het adoptierecht uitdrukkelijk 

bepaald dat met de mening van het kind behoorlijk rekening gehouden moet worden, zijn leeftijd en 

maturiteit in acht genomen (art. 1231-11, tweede lid Ger).180 

E.4.5. Modaliteiten 

 Wanneer we artikel 931, derde lid Ger. W lezen, is het duidelijk dat het kind gehoord kon 82.

worden door de rechter zelf, alsook door de persoon die de rechter daartoe aanduidde. Hierover 

werd tijdens de parlementaire voorbereidingen uitgebreid gedebatteerd. De amendementen die 

voorstelden om het onderhoud telkens toe te vertrouwen aan een deskundige vertrokken vooral 

vanuit de idee dat een onderhoud door een rechter traumatiserend kan werken. Daarnaast zouden 
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deskundigen ook beter geplaatst zijn om de woorden van het kind te kunnen duiden.181   

Deze amendementen werden niet aangenomen omwille van onenigheid binnen de Kamercommissie. 

Andere leden waren immers van mening dat het traumatiserend karakter van het onderhoud door 

een rechter sterk overdreven was. Een goed magistraat zou in staat moeten zijn om het kind tijdens 

het onderhoud gerust te stellen. Daarnaast zouden eventuele nuances verloren kunnen gaan 

wanneer de deskundige deze zelf niet opmerkt of genoteerd zou hebben.182 Een argument in de 

rechtsleer is dat wanneer de onderhouden systematisch door de consulenten van de sociale dienst 

bij de jeugdrechtbanken worden afgenomen, dit overeen zou komen met de vroegere praktijk in het 

kader van de maatschappelijke onderzoeken183. 

Uiteindelijk liet artikel 931 Ger.W de keuze aan de rechter. Volgens de Kamercommissie moet de 

rechter de mogelijkheid hebben om het onderhoud uit te besteden, aangezien hij zelf geen 

psycholoog of deskundige is. Omdat het onderhoud niet in alle gevallen even problematisch is, werd 

toch ook de mogelijkheid voorzien om de rechter het onderhoud te laten afnemen. Het 

doorslaggevende argument hiervoor was dat dit tijd- en kostenbesparend zou zijn in vergelijking met 

een deskundigenonderzoek.184 Bovendien werd ook een vormingsaanbod uitgewerkt voor rechters, 

die aandacht besteedt aan de moeilijkheden die zich tijdens een onderhoud kunnen voordoen.185  

 Volgens artikel 931, zevende lid Ger.W. kon de rechter kiezen welke plaats hij het meest 83.

geschikt acht voor het onderhoud. Uit de parlementaire voorbereidingen blijkt dat men voorstander 

was voor een soepele regeling. Het is aan de rechter om uit te maken welke plaats hij in het belang 
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van het kind het best passend vindt. Volgens de verwachtingen zou de rechter de voorkeur geven 

aan de raadkamer die niet voor publiek toegankelijk is186. Uit een onderzoek blijkt dat rechters zich 

vragen stellen bij de gepastheid van de rechtbank als ruimte waar het onderhoud door zou moeten 

gaan.187 

Wanneer een rechter het onderhoud delegeert aan een derde, bepaalt de wet niet uitdrukkelijk wie 

bepaalt waar het onderhoud plaatsvindt188. Volgens MASSON kent de wet deze bevoegdheid enkel 

toe aan de rechter. Deze kan weliswaar het onderhoud zelf delegeren, maar niet het recht om te 

kiezen waar het onderhoud plaats zal vinden189.  

 Om terug te komen op mijn visie omtrent het kindbeeld, meen ik dat de modaliteiten van het 84.

onderhoud mogelijkheden biedt om het kind te beschermen tijdens de uitoefening van zijn recht. 

Persoonlijk ben ik daarom voorstander van een onderhoud dat plaatsvindt op een lokaler niveau dan 

een onderhoud door een rechter.  

Een lokaler niveau houdt op de eerste plaats in dat de emotionele drempel voor kinderen zo laag 

mogelijk moet liggen190. Ik ben daarom voorstander van een onderhoud principieel uitgevoerd door 

een andere persoon dan de rechter zelf. Dit zou niet alleen tegemoet komen aan de gevaren op een 

hoge psychologische belasting voor het kind191, het kan ook voorkomen dat het kind valselijk de 

indruk krijgt dat hij over een veto-recht beschikt. De rechter is immers niet verplicht om de mening 

van het kind te volgen192. 
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Dit heeft ook als voordeel dat het onderhoud gevoerd wordt door iemand met de gepaste 

opleiding193. Het verdient de voorkeur om deze rol toe te kennen aan personen die zich in het 

beroepsleven uitsluitend bezig houden met kinderen en hun welzijn. Deze personen beschikken 

volgens mij over een expertise die een rechter onmogelijk kan evenaren, aangezien een rechter naast 

de onderhouden met kinderen ook nog vele andere taken heeft. Bovendien komt deze regeling ook 

tegemoet aan de hoge werklast voor rechters om het onderhoud zelf uit te voeren.194 Het VN-

Kinderrechtencomité maakt in zijn algemene aanbeveling duidelijk dat het kind degene moet zijn die 

kan kiezen wie het onderhoud zal uitvoeren195. Het hoorrecht moet dan ook de mogelijkheid 

bevatten voor het kind om een onderhoud met de rechter te verkiezen. 

Een lokaler niveau houdt op de tweede plaats in dat ook de verplaatsing naar het onderhoud zo 

weinig mogelijk inspanningen vraagt van het kind zelf. Zo zijn er een aantal rechters die zich, mijns 

inziens terecht, zorgen maken over de praktische haalbaarheid van de verplaatsing naar de 

rechtbank.196 Volgens een CLB-medewerkster die instaat voor de begeleiding van kinderen in het 

lager onderwijs, vormt dit zeker een probleem voor jonge kinderen. Deze zijn vaak niet in staat om 

de verplaatsing te doen zonder de hulp van hun ouders. Ook de algemene aanbeveling van het VN-

Kinderrechtencomité geeft aan dat het kind gehoord moet worden in een omgeving waar hij zich 

gerespecteerd en veilig moet kunnen voelen.197  

 Teneinde ervoor te zorgen dat het kind vrijuit kan praten, werd in artikel 931, derde lid Ger. 85.

W voorzien dat noch de partijen, noch hun advocaat, bij het onderhoud aanwezig mogen zijn.198 

Hoewel dit principe vanuit het belang van het kind belangrijk is, kan het ten opzichte van de andere 

                                                           

193
 §49, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on the 

Rights of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009); K. HERBOTS en E. ROEVENS, "Participatie van het 
kind in het gerechtelijk scheidingsproces: droombeeld of realiteit?", TJK 2012, (23) 37. 

194
 K. HERBOTS en E. ROEVENS, "Participatie van het kind in het gerechtelijk scheidingsproces: droombeeld of 

realiteit?", TJK 2012, (23) 37. 

195
 §36, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on the 

Rights of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). 
196

 K. HERBOTS, e.a "Participatie van het kind in het gerechtelijk scheidingsproces: droombeeld of realiteit?", TJK 
2012, (23) 33. 

197
§ 23 en 134, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on 

the Rights of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). 
198

 B. POELEMANS, "Het hoorrecht van minderjarigen", in P. SENAEVE EN W. PINTENS (eds.), De hervorming van 
de echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 1997, (53) 101. 



 

47 
 

partijen een probleem opleveren voor hun recht op tegenspraak199. Het recht op tegenspraak is een 

onderdeel van artikel 6.1 EVRM en volgens rechtspraak van het EHRM impliceert dit “voor de 

partijen in een proces het recht zich elk stuk of elke opmerking voorgelegd aan de rechter, dat gelet 

op de beslissing van deze laatste een invloed uitoefent op het geschil, te zien meedelen en te kunnen 

bediscussiëren”200. 

Het principe dat het kind door een rechter werd gehoord buiten aanwezigheid van anderen was 

evenwel niet absoluut. Een eerste beperking hield in dat de rechter kon beslissen om een derde 

tijdens het onderhoud toe te staan, wanneer dit in het belang van het kind was. (artikel 931, zesde lid 

Ger.W) Volgens de parlementaire voorbereidingen, kon deze derde een arts, advocaat of 

vertrouwenspersoon zijn.201  

Een tweede beperking vormde de aanwezigheid van de griffier tijdens het onderhoud, wanneer het 

onderhoud uitgevoerd werd door de rechter (artikel 168 Ger. W). Tijdens het onderhoud was de 

griffier gelast met de opmaak van het proces-verbaal.202  

In het oorspronkelijke wetsvoorstel YLIEFF werd voorzien dat het onderhoud diende te gebeuren in 

aanwezigheid van de procureur des Konings203. Deze bepaling werd in de uiteindelijke tekst niet 

opgenomen, waaruit men impliciet afleidt dat het niet de bedoeling waq om de bijstand toe te 
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vertrouwen aan de procureur des Konings204. De rechter behield wel de mogelijkheid om het 

onderhoud zelf aan een lid van het Openbaar Ministerie te delegeren.205  

 Vanuit het perspectief van het kind is het vanzelfsprekend makkelijker om vrijuit te praten 86.

wanneer de partijen niet aanwezig zijn tijdens het onderhoud206. Aan hun recht op tegenspraak kan 

mijns inziens perfect tegemoet gekomen worden door na het onderhoud een verslag openbaar te 

maken. (zie randnr. 88) 

Wat betreft de aanwezigheid van derden tijdens het onderhoud, ga ik akkoord met de keuze van de 

wetgever om dit toe te laten wanneer dit in het belang van het kind is207. Wat evenwel te betreuren 

valt, is dat de wetgever het kind zelf niet expliciet het recht heeft gegeven om te beslissen of hij 

wordt bijgestaan of niet208. 

Wat betreft de aanwezigheid van de griffier om het proces-verbaal op te maken, zie ik toch twee 

problemen. Enerzijds gaat dit in tegen het argument volgens hetwelk het onderhoud uitgevoerd 

moet worden door de rechter zelf, teneinde te voorkomen dat een derde bepaalde nuances niet 

opmerkt of niet vermeldt in het proces-verbaal.209 Wanneer de rechter zelf het onderhoud uitvoert 

en de griffier het proces-verbaal opmaakt, blijft het risico bestaan dat de griffier de nuances niet 

opneemt in zijn proces-verbaal. De rechter zou deze nuances toch mee kunnen nemen in zijn 

beslissing, waardoor het recht op tegenspraak van de andere partijen terug op gespannen voet kan 
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komen te staan.210 Anderzijds kan dit er ook toe leiden dat het kind zich minder vrij kan uiten 

wanneer hij ziet dat een derde alle uitspraken zorgvuldig noteert, om deze later in het dossier van 

rechtspleging te voegen.211  

E.4.6. Proces-verbaal 

 Artikel 931, zevende lid Ger.W. verplichtte de rechter om een proces-verbaal op te maken 87.

van alles wat tijdens het onderhoud gezegd werd. Omwille van de rechten van verdediging werd dit 

proces-verbaal bij het dossier van de rechtspleging gevoegd212. Om te voorkomen dat de vrees om 

ter verantwoording geroepen te worden door (één van) de ouders ervoor zou zorgen dat het kind 

beperkt werd in zijn vrijheid om te spreken, konden de partijen geen afschrift krijgen van het proces-

verbaal. Zij konden het proces-verbaal wel ter griffie inkijken213.  

Wanneer het kind door een derde gehoord werd, moest ook hiervan een proces-verbaal opgemaakt 

worden en moest het op eenzelfde manier kenbaar gemaakt worden als het proces-verbaal 

opgemaakt door de rechter214.  
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De praktijk heeft een middenweg proberen te vinden door de advocaten van de partijen wel de 

mogelijkheid te bieden om een afschrift te bekomen. De advocaten werden er wel op gewezen dat zij 

dit afschrift enkel konden gebruiken om hun taak als raadsman beter uit te kunnen voeren en niet 

om de partijen op de hoogte te brengen van de verklaringen van het kind215. Deze praktijk werd ook 

voorgesteld tijdens de parlementaire voorbereidingen216.  

 Hoewel deze praktijk op het eerste zicht een goed evenwicht tussen de belangen leek te 88.

vinden, zijn er toch een aantal bedenkingen die gemaakt moeten worden. Het is immers duidelijk dat 

wanneer één partij geen advocaat had en de andere wel, enkel degene met advocaat de uitspraken 

van het kind kon weerleggen. Dit zou een schending van het gelijkheidsbeginsel met zich mee kunnen 

brengen217. Daarnaast wees de rechter het kind er ook op dat zijn uitspraken kenbaar zullen gemaakt 

worden aan zijn ouders. In dat geval zou het kind meestal in staat moeten zijn om zelf te bepalen 

welke uitspraken hij al dan niet kan doen. Door subtiele en gerichte vragen te stellen tijdens het 

onderhoud, kan de rechter proberen te voorkomen dat het kind provocerende uitspraken moet doen 

om zijn mening duidelijk te maken. De rechter vermijdt dus best vragen zoals: “woon je liever bij je 

papa of bij je mama?”218.  

 

Mijns inziens kan het ter beschikking stellen van het proces-verbaal in twee richtingen gaan. Enerzijds 

kan dit het kind ervan weerhouden om manifest verkeerde uitspraken te doen, maar anderzijds kan 

dit het kind afremmen om bepaalde dingen te zeggen waardoor de rechter toch een verkeerd beeld 

krijgt van de situatie. Het lijkt mij daarom een goed idee om geen vragen te stellen waarbij het kind 

een expliciete keuze moet maken tussen één van zijn ouders. Het kind zal er immers geen verdere 

gedachten aan schenken wanneer het vertelt over wie hem ophaalt van school of met wie hij 

gewoonlijk zijn huiswerk maakt. Toch zijn dit vragen waaruit de rechter heel wat informatie kan 

afleiden. Aangezien het recht op tegenspraak al beperkt werd door de afwezigheid van de partijen 
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tijdens het onderhoud (zie randnr. 85), meen ik dat de bekendmaking van het proces-verbaal een 

goede manier zou kunnen zijn om het recht op tegenspraak toch te waarborgen219. 

 

 Verder bewaarde de wet het stilzwijgen op het gebied van de inhoud van het proces-89.

verbaal.220 Rekening houdende met enerzijds het belang van de bescherming van het kind en 

anderzijds de rechten van verdediging en het recht op tegenspraak, ontwikkelden er zich 

verschillende praktijken. 

Aan het ene uiteinde van deze discussie bevonden zich de rechters die de bescherming van het kind 

voorop plaatsten. Deze rechters namen het onderhoud af en weigerden om bepaalde passages in het 

verslag op te nemen. Bij het vellen van hun eindoordeel baseerden zij zich ook op de passages die 

niet opgenomen werden, evenwel zonder hiernaar te verwijzen in hun beslissing. Het spreekt voor 

zich dat dergelijke praktijk een ongerechtvaardigde schending uitmaakt van de rechten van 

verdediging en het recht op tegenspraak, in hoofde van de ouders221. 

Als middenweg kozen sommige rechters ervoor om geen verslag op te maken van het onderhoud, 

maar wel een korte mondelinge toelichting ter zitting te geven over wat er gezegd geweest is. 

Daarnaast verkozen sommige rechters toch om een verslag op te maken, zij het dat dit verslag enkel 

een beknopte weergave was van wat besproken werd tijdens het onderhoud.222 

Aan het andere uiteinde van de discussie bevonden zich de rechters die de letter van de wet volgden. 

Dit hield in dat van het onderhoud een integraal verslag werd opgemaakt, met inbegrip van delicate 

zaken en zelfs zaken waarvan het kind uitdrukkelijk gevraagd had om ze niet te vermelden. Binnen 
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deze strekking kan nog een onderscheid gemaakt worden naargelang ze al dan niet inzage 

toestonden aan de advocaten en de partijen.223 Over het algemeen werd wel aangenomen dat het 

kind uitdrukkelijk kon vragen bepaalde passages niet op te nemen in het verslag. 224 

 Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan om wel een verslag van het onderhoud op te maken, 90.

zij het dat dit beperkt is tot een beknopte samenvatting, eerder dan een integraal verslag.225 Dit lijkt 

mij de best mogelijke manier om een evenwicht te vinden tussen het recht op tegenspraak en het 

recht van het kind om vrij te kunnen spreken. Het spreekt voor zich dat de rechter wel verplicht is om 

zijn beslissing enkel te steunen op hetgeen in het verslag vermeld staat226. De rechter zou ervoor 

kunnen opteren om de principes van het model van Cochem toe te passen (zie randnr. 180.) 

waardoor alleen objectieve en niet-provocerende passages opgenomen worden in het proces-

verbaal. 

Deze problematiek is een bijkomend argument om het onderhoud door een derde te laten uitvoeren. 

Wanneer het onderhoud plaatsvindt door een derde en deze het verslag opmaakt, is er duidelijk 

geen probleem meer met het recht op tegenspraak. De rechter baseert zich immers enkel op deze 

informatie, waar de partijen bovendien kennis van kunnen nemen.227 Ook deze derde kan zich hierbij 

laten leiden door principes gebaseerd op het model van Cochem. (zie randnr. 180) 

E.4.7. Procesbekwaamheid: De mogelijkheid voor het kind om in beroep te gaan 

 Het feit dat het kind geen recht heeft om in beroep te gaan tegen een beslissing van de 91.

rechter kadert in de bredere discussie rond de procesbekwaamheid van het kind. Artikel 6.1 EVRM 

waarborgt het recht op een eerlijk proces, dat ook het recht om in beroep te gaan omvat. Elke burger 

van een lidstaat zou in principe de mogelijkheid moeten hebben om zich rechtstreeks op dit artikel te 
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beroepen228. Daarnaast is er ook nog artikel 13 van de Grondwet volgens hetwelk niemand tegen zijn 

wil kan worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent.  

Toch bevat artikel 488 BW een beperking op dit recht voor minderjarige personen. Een minderjarige 

persoon kan enkel optreden in rechte, mits tussenkomst van zijn vertegenwoordiger. Op dit principe 

zijn een aantal uitzonderingen voorzien in de wet, zoals in het adoptierecht waar de minderjarige 

door de rechter opgeroepen wordt om deel te nemen aan de adoptieprocedure (artikel 350 §2 BW). 

Ook de rechtspraak heeft een aantal uitzonderingen toegelaten229. Dit alles bepaalt de 

procesbekwaamheid van de minderjarigen. In het kader van dit onderzoek is dit vooral van belang 

indien de minderjarige in beroep wil gaan tegen een beslissing van de rechter. 

 Om aan kinderen toch enige vorm van tussenkomst te bieden, werd in de praktijk een 92.

oplossing gezocht in de vrijwillige tussenkomst door het kind. Hiervoor argumenteerden zij dat de 

tussenkomst een louter bewarend karakter heeft. De tussenkomst heeft geen veroordeling van de 

partijen tot doel en het gaat om een recht met een strikt persoonlijk karakter.230 

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 30 juni 1994 lijkt dit niet langer mogelijk te zijn als we de 

wettekst lezen231. Het kind kon zijn recht om gehoord te worden uitoefenen via de middelen die hem 

in artikel 931 Ger W werden toegekend.232 SENAEVE sluit zich aan bij deze laatste rechtspraak. Hij 
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gaat akkoord met het bewarend karakter van de tussenkomst wanneer de tussenkomst ertoe strekt 

om gehoord te worden, maar aangezien het kind nu o.b.v. de wet gehoord kan worden, komt de 

vrijwillige tussenkomst zonder voorwerp te zijn. Bovendien mistte het kind de vereiste hoedanigheid 

om tussen te komen in het geding233. 

Een belangrijke nuance in de rechtspraak was de herkwalificatie van het verzoek tot vrijwillige 

tussenkomst naar een verzoek om gehoord te worden. Dit omwille van het gebrek aan wettelijke 

bepaling omtrent de wijze waarop het kind een verzoek om gehoord te worden aan de rechter moet 

richten.234 

Aangezien artikel 931 Ger.W uitdrukkelijk bepaalde dat kinderen geen partij worden in het geding, 

hadden zij niet de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een beslissing waarbij zij van mening 

waren dat de rechter te weinig rekening heeft gehouden met hun mening. Ook wanneer de rechter 

weigerde om het kind te horen, had het niet de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen deze 

beslissing235. Partijen zouden daarentegen wel het recht moeten hebben om in beroep te gaan, 

volgens een arrest van het Grondwettelijk Hof (zie randnr. 63).236 

Of artikel 12 IVRK een recht op procesingang voor kinderen inhoudt was in de rechtspraak betwist237. 

Zelfs in het geval dat artikel 12 IVRK een recht op procesingang zou toekennen aan kinderen, blijft 

het nog maar de vraag of het kind zich daar ook op kan beroepen. De directe werking van artikel 12 

IVRK is immers sterk bediscussieerd (zie randnr 49)238. 
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 Het lijkt mij de goede keuze van de wetgever om het kind geen partij te maken in het geding. 93.

Het gaat weliswaar om een materie die het kind aanbelangt, toch vind ik het een stap te ver gaan om 

het kind partij te maken in het geding. Net zoals bij artikel 9 IVRK ben ik van mening dat het kind, 

ondanks zijn hoorrecht, object moet blijven van het ouderlijk gezag en niet verheven kan worden tot 

subject van dat gezag. Daarbij volstaat het volgens mij dat het kind het recht heeft om zijn mening 

kenbaar te maken, waarmee de rechter dan rekening moet houden bij zijn beslissing.239 

Toch vind ik het problematisch dat de rechter kon weigeren om het kind te horen, zonder dat daar 

enige controle op mogelijk was240. De oplossing die mijns inziens het best geplaatst is, heeft ook te 

maken met een eerder vermelde opmerking volgens hetwelk een oproepingsplicht de voorkeur 

geniet. De rechter kan zich in dat geval niet baseren op een uitzondering om het onderhoud te 

weigeren (zie randnr. 79). Wordt het onderhoud alsnog geweigerd, dan zou het Openbaar Ministerie 

eventueel in beroep kunnen gaan tegen een weigering van het onderhoud241.  

E.4.8. Conclusie 

 Uit voorgaande analyse blijkt dat in de rechtsleer en rechtspraktijk overeenstemming is te 94.

vinden voor wat betreft een aantal problemen, zoals het beperkte toepassingsgebied of de plaatsing 

van het hoorrecht in het Gerechtelijk Wetboek. Ook de kritiek op het gemaakte onderscheid tussen 

het algemene facultatieve hoorrecht in artikel 931 Ger.W en het verplichte hoorrecht in artikel 56bis 

Wjb is éénduidig en daarmee relatief gemakkelijk op te lossen. (zie randnr. 77) Ook tegen de kritiek 

op het gebrek aan verplichting voor de rechter om rekening te houden met de mening van het kind, 

volgens de mate waarin de leeftijd en de maturiteit van het kind dit toestaan, zijn geen argumenten 

terug te vinden.  

 

 De discussies die betrekking hebben op de verdere invulling van het hoorrecht zijn 95.

daarentegen minder éénduidig. Daarbij is het belangrijk dat de wetgever een evenwicht probeert te 

vinden tussen de verschillende belangen.  
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Eén van deze discussies raakt de kern van het hoorrecht, namelijk de vraag of het hoorrecht ook een 

oproepingsplicht impliceert, welke uitzonderingen daarop toegestaan moeten worden of welk 

criterium gebruikt moet worden om te bepalen wie verplicht gehoord moet worden.  

Andere discussies gaan eerder over de modaliteiten van het onderhoud, zoals de persoon die het 

onderhoud uitvoert, de plaats waar het doorgaat en de personen die aanwezig mogen zijn tijdens het 

onderhoud. Daarnaast is er ook de discussie omtrent het opmaken van het proces-verbaal, de inhoud 

en de bekendmaking. Als laatste is er de discussie over de beroepsmogelijkheden in hoofde van het 

kind ingeval van weigering om het kind te horen.  

 Het eerste rapport van het VN-Kinderrechtencomité bevestigde dat België verdere 96.

inspanningen moest leveren om kinderen vaker tussen te laten komen in procedures die hen 

aanbelangen en ook meer rekening te houden met hun mening.242 Het VN-Kinderrechtencomité 

herhaalde deze kritiek in zijn tweede rapport.243 Hierbij preciseerde het Comité dat kinderen te 

weinig geïnformeerd zijn over hun recht op inbreng en dat het hoorrecht, zoals geregeld in artikel 

931 Ger.W, te willekeurig is. 

F. Wet van 20 mei 1997 

 Het doel van de wet van 20 mei 1997 was een tweede hervorming in de 97.

echtscheidingsprocedures door te voeren244. Aangezien deze wet geen belangrijke hervormingen 

doorvoert die een invloed hebben op het hoorrecht is een bespreking van deze wet overbodig.  

Wat wel vermeldenswaardig is, was dat er tijdens de parlementaire voorbereiding een amendement 

werd ingediend, betreffende het hoorrecht. Het gaat om een amendement ingediend door de heer 

VISEUR, met als bedoeling tegemoet te komen aan de kritiek op de toen bestaande regeling van het 
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hoorrecht245. Het amendement voorziet een aanpassing van artikel 931 Ger.W in die zin dat de 

leeftijdsgrens van twaalf jaar, voorzien in artikel 56bis Wjb, wordt toegepast in het algemene 

hoorrecht. Door dit amendement niet aan te nemen, heeft de wetgever de kans laten liggen om tot 

een uniformer hoorrecht te komen.246 

G. Het huidige hoorrecht 

 Het huidige hoorrecht wordt in hoofdzaak geregeld door de Wet Familierechtbank247. 98.

Daarnaast is er nog de wet van 8 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten 

inzake Justitie, die de Wet Familierechtbank deels wijzigt248. Voor het hoorrecht zijn enkel artikel 70 

en 71 van de voornoemde wet van belang. Aangezien de Wet Familierechtbank en de voornoemde 

wet beide inwerking traden op 1 september 2014, bespreek ik enkel het hoorrecht zoals het op deze 

datum ingevoerd werd.  

Deze wetgeving komt na de uitgave van de algemene aanbeveling door het VN-Kinderrechtencomité, 

dat op zeer uitgebreide wijze omschrijft welke verplichtingen de lidstaten moeten nakomen om 

artikel 12 IVRK correct te implementeren. (zie randnr. 34 ev.). Sinds de inwerkingtreding van deze 

nieuwe wet is er nog geen evaluatie geweest door het VN-kinderrechtencomité, maar bij mijn 

evaluatie zal ik de algemene aanbeveling van het Comité betreffende artikel 12 IVRK als leidraad 

gebruiken. 

 Zoals zal blijken uit mijn verdere evaluatie, voert de Wet Familierechtbank een nieuw en 99.

uniform hoorrecht in. In tegenstelling tot de oude regeling innoveert de wet ook door een beperkte 

informatieplicht in te voeren. Hoewel deze wet een grote vooruitgang betekent, is ze ook niet 

volledig vrij van kritiek. Bij het formuleren van deze nieuwe regelen inzake hoorrecht heeft de 
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wetgever gepoogd een middenweg te vinden tussen de reeds bestaande procedures.249  

G.1. Een uniform hoorrecht 

 Een belangrijke realisatie was de uniformisering van het hoorrecht. Dit was mogelijk 100.

aangezien de wet een familierechtbank opricht die beschikt over alle bevoegdheden die vroeger 

onder artikel 56bis WjB en artikel 931 Ger.W vielen.250 Rechters die zetelen in een familierechtbank 

moeten een gespecialiseerde opleiding gevolgd hebben vooraleer ze dit mandaat kunnen opnemen. 

(Artikel 259sexies, §1, 1° Ger.W).  

G.2. Toepassingsgebied en plaatsing in het wetboek 

 Het toepassingsgebied van het hoorrecht is beperkt tot de “(…) materies die hem 101.

aanbelangen aangaande de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het recht of 

het persoonlijk contact (…)” (artikel 1004/1, §1 Ger.W ). Wanneer we dit vergelijken met de oude 

regeling valt meteen op dat dit hetzelfde toepassingsgebied is als het opgeheven artikel 56bis WjB.251 

Alleen de beperking tot de procedures voor de jeugdrechtbank werd niet overgenomen. Dit is ook 

logisch aangezien de genoemde materies voortaan slechts voor één rechtbank kunnen komen, nl. de 

familierechtbank (artikel 572 bis, 4° Ger. W)252.  

De verplichting om het kind te horen is beperkt tot kinderen die minderjarig zijn. Tijdens de 

parlementaire voorbereiding wijst De Orde van de Franstalige en Duitstalige Balies er op dat het vaak 

ook nuttig kan zijn om meerderjarige kinderen te horen.253 Aangezien artikel 1004/1 Ger.W beperkt 

is tot minderjarige kinderen, is artikel 931 Ger.W van toepassing op meerderjarige kinderen. De 
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 K. DEVOLDER en P. TAELMAN, “De familie- en jeugdrechtbank. Analyse van de wet van 30 juli 2013”, in P. 

TAELMAN, e.a (eds.), Nieuwe Justitie, Antwerpen, Intersentia, 2014, (81) 129. 

252
 P. SENAEVE, “Het hoorrecht van minderjarigen sinds de wet op de familie- en jeugdrechtbank”, T.Fam. 2014, 
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regeling inzake meerderjarigen valt buiten het onderzoeksopzet en wordt verder niet meer 

besproken.  

 De wetgever is ook tegemoet gekomen aan de kritiek omtrent de plaatsing van het hoorrecht 102.

in het Gerechtelijk Wetboek (zie randnr. 76). Met de Wet Familierechtbank werd een nieuw 

hoofdstuk geïntroduceerd, met als titel “Het horen van minderjarigen”.  

G.3. Verplicht hoorrecht? 

 Onder de vroegere regeling werd voor het verplichte karakter van het onderhoud een 103.

onderscheid gemaakt naargelang de rechtbank die bevoegd was voor het geschil. In de nieuwe 

wetgeving valt het op dat de wetgever een genuanceerder standpunt heeft ingenomen. Dit blijkt uit 

de gemaakte opsplitsing tussen de verplichting om het kind te informeren over zijn hoorrecht en de 

verplichting om het kind te horen. De wetgever maakte hiervoor terug een onderscheid naargelang 

de leeftijd van het kind. 

G.3.1. Verplichting om te informeren 

 De wetgever voert een informatieverplichting ten voordele van kinderen ouder zijn dan 104.

twaalf jaar. De rechtbank stuurt een informatieformulier naar “(…) het adres van elk van de ouders, 

aan het adres waar het kind verblijft indien het geplaatst is of aan de woonplaats van het kind indien 

het niet gedomicilieerd is bij één van zijn ouders254”. Bij het informatieformulier wordt een 

antwoordformulier gevoegd.  

 

 De inhoud van de informatie die verstrekt dient te worden, is opgenomen in artikel 1004/2 105.

Ger. W. Het informatieformulier brengt het kind niet alleen op de hoogte van zijn recht om gehoord 

te worden, maar ook van de manier waarop dit gebeurt, hoe hij zijn recht kan uitoefenen of hoe hij 

kan weigeren gehoord te worden. Daarnaast bevat het ook enkele bepalingen inzake het verslag van 

het onderhoud en wijst het erop dat de rechter niet verplicht is om zich te schikken naar de 

verzoeken gedaan door het kind. Het volstaat immers dat de rechter rekening houdt met de mening 

van het kind volgens diens maturiteit en leeftijd. Het formulier informeert ook over het feit dat de 
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partijen kennis kunnen nemen van de inhoud van het verslag.255 Het model van dit 

informatieformulier werd vastgelegd bij koninklijk besluit.256 

 

 Het kind heeft het recht om het onderhoud te weigeren (art. 1004/1, § 1 in fine Ger.W.). Het 106.

gebrek aan antwoord op de informatiebrochure kan evenwel geen impliciete weigering uitmaken.257 

Het wetsvoorstel dat voorzag in een verschijningsplicht voor het kind, gekoppeld aan het recht om te 

weigeren te antwoorden op de vragen van de rechter, werd niet aangenomen.258 

 

 Uit een antwoord van minister KOEN GEENS blijkt ook dat een informatiebrochure voor 107.

kinderen jonger dan twaalf jaar, in de maak is, hoewel de wet dit niet voorziet.259 

G.3.2. Verplichting om te horen 

 Het sleutelartikel begint met de bepaling dat ieder kind het recht heeft om gehoord te 108.

worden in materies die hem aanbelangen aangaande de uitoefening van het ouderlijk gezag, de 

verblijfsregeling en het recht of het persoonlijk contact. Bovendien heeft hij het recht om te 

weigeren gehoord te worden260. Volgens het principe is de rechter dus verplicht om het kind te horen 

in de opgesomde materie. 

 

 Op dit principe geldt een uitzondering wanneer het kind reeds gehoord werd en er geen 109.

nieuwe elementen zijn die een nieuw onderhoud rechtvaardigen. De uitzondering is niet dwingend, 
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in die zin dat de rechter toch een nieuw onderhoud kan bevelen, ook wanneer er geen nieuwe 

elementen zijn261. 

Er kan sprake zijn van nieuwe elementen wanneer een partij een nieuwe procedure start of wanneer 

eenzelfde zaak opnieuw voor de rechtbank komt ingevolge de toepassing van artikel 1253ter/7, §1 

Ger.W. De rechter moet dan wel nog de afweging maken of dit element een nieuw onderhoud 

rechtvaardigt of niet.262 

 Ook wanneer het kind jonger is dan twaalf jaar kan de rechter het onderhoud weigeren 110.

wanneer het verzoek uitgaat van de partijen. De rechter moet daartoe wel een door de 

omstandigheden van de zaak gemotiveerde beslissing nemen. Beroep tegen deze beslissing is niet 

mogelijk. (artikel 1004/1 §2 Ger.W) 

G.4. Onderscheidingscriterium 

 De wetgever heeft bij de nieuwe regeling ook passend gehoor gegeven aan de kritiek op het 111.

gebruik van het onderscheidingscriterium. Zoals eerder aangehaald, is het onderscheidingsvermogen 

van belang voor de mate waarin de rechter rekening houdt met de mening van het kind en niet bij de 

vraag of het kind al dan niet gehoord moet worden. Aangezien het kind geen partij wordt in het 

geding kan het geen beroep aantekenen tegen een vonnis dat zijn mening niet volgt. (artikel 1004/1, 

laatste lid Ger.W) 

G.5. Modaliteiten 

 Net zoals bij de regeling in het oude artikel 931 Ger.W vindt het onderhoud plaats buiten 112.

aanwezigheid van derden. Tijdens de parlementaire besprekingen bleek immers dat dit een goede 

manier was om manipulatie van de derde uit het onderhoud te weren.263 Opnieuw is er de 

mogelijkheid om hiervan af te zien, mits een met redenen omklede beslissing van de rechter. Deze 
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beslissing mag louter geïnspireerd zijn door het belang van het kind. Het kind kan immers kampen 

met bepaalde problemen waardoor het moeilijker in staat is om zijn mening te uiten264. 

 

 Het onderhoud gaat door op een plaats die de rechter geschikt acht. Daarnaast beschikt de 113.

rechter niet langer over de mogelijkheid om het onderhoud aan een derde uit te besteden265. 

G.6. Verslag 

 De lacune in de oude regeling omtrent de inhoud het verslag wordt door het nieuwe artikel 114.

1004/1 §5 Ger.W opgevuld. De wet verduidelijkt dat de rechter in zijn verslag moet vermelden “wat 

de minderjarige heeft gezegd”. Het voordeel aan het gebruik van de nieuwe term “verslag” is dat de 

rechter de mogelijkheid krijgt om bepaalde indrukken tijdens het onderhoud neer te schrijven266. De 

rechter moet er wel op letten dat hij zijn beslissing enkel baseert op de uitspraken die in het verslag 

vermeld staan, dit omwille van de rechten van verdediging.267 

De rechter is verplicht om de inhoud van het verslag mede te delen aan het kind vooraleer het bij het 

dossier te voegen268. De oorspronkelijke wetgeving voorzag in de verplichting om het verslag aan het 

kind voor te lezen, zodat het voor hem duidelijk was welke passages precies in het dossier zouden 

terechtkomen. De wet van 8 mei 2014 heeft deze bepaling geschrapt omwille van het feit dat de 

rechter het onderhoud zelf uitvoert en hij onmogelijk alles simultaan kan neerschrijven, om daarna 

het verslag voor te kunnen lezen. De rechter moet na het onderhoud tijd krijgen om het verslag op te 
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maken. De verplichting om daarna het verslag nog eens voor te lezen aan het kind zou ertoe leiden 

dat deze moet wachten tot de rechter klaar is met zijn verslag269. 

Het kind krijgt de mogelijkheid om de inhoud te betwisten wanneer blijkt dat het verslag een 

verkeerde mening weergeeft. Hij moet het verslag niet ondertekenen. De rechter vermeldt in het 

verslag wanneer hij van mening is dat het kind niet over het nodige onderscheidingsvermogen 

beschikt. 

Tijdens het onderhoud wijst de rechter erop dat de partijen kennis kunnen nemen van de inhoud van 

het verslag. Ook de informatiebrochure wijst het kind erop dat de partijen kennis kunnen nemen van 

wat tijdens het onderhoud gezegd is (artikel 1004/2, tweede lid Ger.W.). De wetgever heeft met deze 

nieuwe regeling het beginsel van tegensprekelijkheid willen eerbiedigen.270 

G.7. Kinderen die niet in staat zijn om hun mening te uiten 

G.7.1. Beoordeling door de rechter  

 Bij de beoordeling van de mogelijkheid van het kind om zijn mening te uiten, blijkt dat het 115.

geen goed idee is om enkel met de leeftijd van het kind rekening te houden. Kinderen ontwikkelen 

zich immers niet allemaal volgens eenzelfde tempo. Het is daarom beter om rekening te houden met 

het al dan niet ontwikkelde onderscheidingsvermogen dan met de leeftijd271. Ook het VN-

Kinderrechtencomité is geen voorstander van de idee om het hoorrecht afhankelijk te maken van de 

leeftijd van het kind.272 

 

 Wanneer het gaat om kinderen die niet in de mogelijkheid zijn om zelf hun mening kenbaar 116.

te maken, heeft het weinig zin om deze kinderen rechtstreeks in de procedure te betrekken. Om toch 

een goed beeld te kunnen krijgen van de thuissituatie, staat voor de rechter de mogelijkheid open 
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om een maatschappelijk onderzoek te bevelen of een gerechtelijk expert aan te stellen273. Hieronder 

ga ik kort in op de maatschappelijke onderzoeken en de gerechtelijke experts.  

G.7.2. Maatschappelijke onderzoeken 

 Uit een onderzoek blijkt dat rechters maatschappelijke onderzoeken voor drie doelen 117.

bevelen. Ten eerste biedt een maatschappelijk onderzoek een overzicht van de leefsituatie van het 

kind. Ten tweede volgt uit het onderzoek een advies aan de rechter waarmee hij rekening kan 

houden bij het nemen van een beslissing. Ten derde menen de rechters dat degene die belast is met 

het maatschappelijk onderzoek ook een bemiddelende rol kan opnemen. Bovendien blijkt dat de 

rechters het maatschappelijk onderzoek ervaren als een meerwaarde die complementair kan zijn ten 

opzichte van het hoorrecht, maar wegens het tijdsintensieve karakter ervan en het tekort aan 

personeel wordt dit in de praktijk te weinig toegepast274. Ook het VN-Kinderrechtencommissariaat is 

voorstander van maatschappelijke onderzoeken om een goed zicht te krijgen op de gezinssituatie van 

het kind275. 

G.7.3. Aanstellen gerechtsdeskundige 

 Wanneer het kind zelf niet in staat is om zijn mening te uiten, kan de rechter een 118.

gerechtsdeskundige aanstellen. Het verschil met een maatschappelijk onderzoek is dat een 

gerechtsdeskundige aangesteld wordt om diepgaand in te gaan op bepaalde problematieken 

waarmee het kind vermoedelijk kampt. Hieruit volgt een verslag waarmee de rechters rekening 

kunnen houden bij hun beslissing, hoewel zij daartoe niet verplicht zijn276.  

 

 Het aanstellen van een gerechtsdeskundige hoeft zich echter niet te beperken tot de situatie 119.

waar een kind niet in de mogelijkheid is om zijn mening te uiten. Rechters geven aan dat 
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deskundigen een belangrijke rol kunnen spelen in aangelegenheden die buiten de bevoegdheid 

vallen van de rechters, namelijk het psychologisch helpen van kinderen of achterhalen van 

onderliggende problemen277. 

G.8. Toepassing op echtscheidingsprocedures 

Echtscheiding door onderlinge toestemming (artikel 230 BW en artikel 1287 Ger. W ev.)  

 Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming kunnen de partijen zelf een 120.

overeenkomst sluiten omtrent het verblijf en het gezag over de gemeenschappelijke kinderen. 

Overeenkomstig artikel 1290 Ger. W is het aan de rechter om te controleren of deze overeenkomst 

voldoet aan de belangen van de kinderen. De vraag of hij daartoe de kinderen kan horen dient 

bevestigend beantwoord te worden, aangezien artikel 1290, tweede lid Ger.W uitdrukkelijk verwijst 

naar artikel 1004/1 Ger.W . 

Ook hier moet de rechter rekening houden met een temporele beperking indien hij zelf een verzoek 

wenst te richten tot het kind om gehoord te worden. De rechter kan uiterst bij de verschijning van de 

echtgenoten conform artikel 1289 §2 en §3 Ger.W beslissen om de kinderen te horen. Daarna volgt 

een nieuwe verschijning van de echtgenoten, waarop de rechter zijn bedenkingen uit en vraagt aan 

de ouders om, indien nodig, bepaalde beschikkingen te laten schrappen of te wijzigen. Het verzoek 

om gehoord te worden kan natuurlijk ook uitgaan van het kind, de partijen of het Openbaar 

Ministerie (Artikel 1004/1 Ger.W).  

Echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting (artikel 229 BW en artikel 1254 Ger. W ev.) 

 Bij een echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting hebben de ouders op grond 121.

van artikel 1256 Ger.W de mogelijkheid om de voorlopige maatregelen te treffen omtrent hun 

gemeenschappelijke kinderen. Deze worden voorgelegd aan de rechter, die deze maatregelen kan 

homologeren of weigeren te homologeren, rekening houdend met het belang van de kinderen. 

Komen de ouders niet tot een voorlopige regeling of weigert de rechter deze te homologeren, zal er 

een regeling in kortgeding tot stand komen. Overeenkomstig artikel 1253ter/6 Ger. W kan de rechter 

kennis nemen van de levensomstandigheden van de kinderen en geldt opnieuw een verwijzing naar 
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artikel 1004/1 Ger. W. 

 

 Wat betreft de definitieve regeling inzake de huisvesting van de kinderen, kunnen de ouders 122.

ook hieromtrent een voorstel doen aan de rechter. Deze heeft opnieuw de mogelijkheid om de 

overeenkomst al dan niet te homologeren, rekening houdend met de belangen van de kinderen. 

Weigert hij te homologeren, of is er geen akkoord, dan beslist de familierechter, rekening houdend 

met de concrete omstandigheden van de zaak en het belang van de kinderen en de ouders. (artikel 

374, §2 BW).  

Het valt op dat hier geen uitdrukkelijke verwijzing te vinden is naar artikel 1004/1 Ger. W, wat wel 

het geval is bij de echtscheiding door onderlinge toestemming of de voorlopige maatregelen bij de 

echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Ingevolge het toepassingsgebied van artikel 

1004/1 Ger. W (zie randnr. 101), moeten we er wel van uitgaan dat de rechter de mogelijkheid heeft 

om de kinderen te horen. 

G.9. Evaluatie 

 Hierna volgt een evaluatie van het hoorrecht zoals het van toepassing is sinds 1 september 123.

2014. Aangezien er sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet geen nieuw VN-

Kinderrechtenrapport verschenen is en de volgende pas in juli 2017 verwacht wordt, is de huidige 

regeling nog niet getoetst door het VN-Kinderrechtencomité. In afwachting van het nieuwe rapport, 

doe ik hier alvast een poging tot een voorlopige evaluatie van het huidige hoorrecht. Daarbij laat ik 

mij zoals reeds aangegeven leiden door de algemene principes die het VN-kinderrechtencomité in 

een algemene aanbeveling heeft geformuleerd278. 

G.9.1. Een uniform hoorrecht 

 Om de evaluatie met een positieve noot te beginnen, begin ik met het toejuichen van de 124.

keuze van de wetgever om het hoorrecht te uniformiseren. Bij de evaluatie van de vorige wet bleek 

duidelijk dat het gemaakte onderscheid tussen de burgerlijke en de jeugdrechtbank voor kritiek 

vatbaar was. (zie randnr. 77). 
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Bij de invoering van de familierechtbank heeft de wetgever ook gebruik gemaakt van de gelegenheid 

om een nieuwe gespecialiseerde opleiding voor de magistraten te introduceren (Artikel 259sexies, 

§1, 1° Ger.W). Hierdoor komt België tegemoet aan een opmerking van het VN-Kinderrechtencomité 

in zijn laatste concluding observations279. 

 De wetgever had ook oog voor de kritiek die geuit werd op de plaatsing van het hoorrecht in 125.

het Gerechtelijk Wetboek. (zie randnr. 76) 

G.9.2. Toepassingsgebied 

 De nieuwe wet voert een algemeen hoorrecht in voor kinderen, zoals vereist door artikel 12 126.

IVRK. Het valt te betreuren dat het toepassingsgebied beperkt is tot de limitatief genoemde materies 

in plaats van elk geding dat hem betreft.280 De wetgever heeft er voor gekozen om het 

toepassingsgebied van artikel 56bis WjB over te nemen, maar is daarbij uit het oog verloren dat de 

beperking in artikel 56bis voortvloeit uit het feit dat enkel deze procedures voor de jeugdrechtbank 

kwamen. Aangezien deze en vele andere procedures vandaag voor de familierechtbank komen, had 

men het toepassingsgebied ruimer moeten omschrijven.281 Temeer omdat dit uitdrukkelijk zo 

vermeld staat in artikel 12 IVRK en ook het VN-Kinderrechtencomité dit benadrukt in zijn algemene 

aanbeveling.282 Tijdens de parlementaire voorbereidingen werd nochtans duidelijk gesteld dat dit in 

strijd was met artikel 22 van de Grondwet luidens hetwelk een kind het recht heeft om tussen te 

komen in elk geschil dat hem aanbelangt. Er werd dan ook terecht opgemerkt dat dit grondwettelijk 

recht niet door een wettelijke bepaling beperkt kan worden283.  

 

 De wettekst verduidelijkt niet specifiek of het hoorrecht beperkt is tot de gevallen waarin 127.

geen overeenkomst tussen de ouders tot stand gekomen is. Tijdens de parlementaire 
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voorbereidingen werd hier nochtans over gediscussieerd284.  

De tegenstanders zijn van mening dat het horen van kinderen in dergelijk geval geen nut heeft.285 

Bovendien kan het zijn dat de ouders, die tot een akkoord gekomen zijn, de bedoeling hebben om 

het kind niet in hun conflict te betrekken.286 

Mevrouw KHATTABI pleit daarentegen om het hoorrecht te verruimen naar iedere situatie waar het 

belang van het kind een rol speelt. Wanneer kinderen niet gehoord worden in geval van 

overeenkomst tussen zijn ouders, kan het kind zijn mening enkel verduidelijken in situaties waarbij 

de ouders in conflict zijn.287 Mevrouw VANDER STOCK brengt daar tegen in dat in dergelijke zaken 

het belang van het kind beschermd wordt door het parket.288 Toch kan men zich afvragen of het 

parket wel in staat is om de belangen van het kind te beschermen wanneer het parket niet op de 

hoogte is van de achterliggende situatie waarin het kind zich bevindt.289 

Volgens SENAEVE behoudt het kind de mogelijkheid om zelf een verzoek tot onderhoud in te 

dienen.290 Ook het Openbaar Ministerie en de familierechter behouden de mogelijkheid om een 
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onderhoud met het kind te initiëren, op voorwaarde dat de overeenkomst aan de rechtbank wordt 

voorgelegd.291 

Volgens artikel 12 IVRK speelt het hoorrecht van het kind in “any judicial and administrative 

proceedings affecting the child”. Hieruit meen ik af te leiden dat het kind dit recht behoudt, ook 

wanneer de ouders tot een overeenkomst gekomen zijn. Er is dan geen sprake meer van een geschil, 

maar aangezien de rechter nog belast is met de homologatie van de overeenkomst, meen ik wel dat 

er nog sprake is van een “judicial proceeding”, waardoor het recht op informatie en het recht om 

gehoord te worden, ten volle moeten blijven gelden. Ook de algemene aanbeveling verduidelijkt dat, 

in geval van bemiddeling of arbitrage, het kind zijn rechten behoudt.292  

Bovendien mag de wetgever niet uit het oog verliezen dat het hoorrecht, ook ingeval van akkoord 

tussen de ouders, beantwoordt aan de behoeften van de betrokken kinderen. Zelfs wanneer zij 

weten dat hun mening niet doorslaggevend is, vinden zij het toch belangrijk om geïnformeerd te 

worden en hun kant van het verhaal te kunnen vertellen.293 

G.9.3. Informatieverplichting 

 Voormelde discussie over de situatie waarin de ouders een akkoord hebben gesloten, speelt 128.

ook op het gebied van de informatieverplichting. SENAEVE is van mening dat de 

informatieverplichting niet van toepassing is in de procedure echtscheiding door onderlinge 

toestemming. Dit zou bovendien niet logisch zijn wanneer de procedure volledig schriftelijk verloopt 

conform artikel 1289 §1 Ger. W. Uiteraard kan het wel zijn dat het kind reeds geïnformeerd werd 

vooraleer de overeenkomst tot stand gekomen is. 294  
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Aangezien artikel 1290 Ger.W zonder voorbehoud verwijst naar de toepassing van artikel 1004/1 

Ger.W, dat ook het recht op informatie bevat, meen ik dat het principe van het verplicht informeren 

blijft bestaan. Daarnaast is er de ratio legis van de informatieverplichting295 volgens hetwelk de 

informatieverplichting als doel heeft om tegemoet te komen aan de nadelen van een facultatief 

hoorrecht. Het risico bestaat immers dat een nuttig onderhoud niet plaatsvindt omwille van 

onwetendheid van het kind en het gebrek aan een automatisch verplicht hoorrecht.  

 Van het kind kan moeilijk verlangd worden dat hij een verzoek indient om gehoord te 129.

worden, wanneer hij niet eens op de hoogte gebracht wordt van zijn hoorrecht. In dit opzicht vormt 

de informatieverplichting een voorwaarde om het hoorrecht effectief uit te kunnen voeren, eerder 

dan een apart recht296. Hoewel dit initiatief zeker een belangrijke vooruitgang betekent voor 

kinderen ouder dan 12 jaar, houdt de huidige regeling nog een lacune in voor wat betreft de 

kinderen jonger dan 12 jaar. Deze krijgen geen enkele vorm van informatie en zijn dus eigenlijk 

afhankelijk van de goodwill van hun ouders, de rechter of het Openbaar Ministerie. Zoals hiervoor al 

vermeld, is informatie nochtans essentieel om het kind in staat te stellen zijn hoorrecht uit te 

oefenen297. (zie randnr. 39).  

 

In de praktijk zijn verschillende initiatieven ontwikkeld die tot doel hebben om alle kinderen te 

informeren over hun rechten. Zo zien we in het leerplan van de Vlaamse Gemeenschap voor lagere 

scholen dat leerlingen actief op de hoogte gebracht worden van kinderrechten in de derde graad. In 

de tweede graad worden leerkrachten aangespoord om al “een aanzet” te geven. Dit houdt in dat de 

leerkracht er bewust aandacht voor heeft, maar dat het doel nog niet bij alle leerlingen bereikt moet 

worden298.  

Verder is er de kinderrechtswinkel, waar iedereen terecht kan met hun vragen over kinderrechten. In 

1987 opende de eerste kinderrechtswinkel in Vlaanderen zijn deuren en later kwam er een tweede 
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kinderrechtswinkel bij. Omdat een winkel in elke provincie financieel moeilijk te verwezenlijken was, 

werd een online kinderrechtswinkel geopend. Online kan iedereen van dezelfde diensten gebruik 

maken als dat in de kinderrechtswinkel zelf kan. De kinderrechtswinkel heeft als taak om info en 

advies te verlenen op individuele basis, maar ze kan ook initiatieven nemen om op collectieve wijze 

informatie te verstrekken. Als algemene taak staan zij in voor het bevorderen van maatschappelijke 

verandering en het versterken van de positie van kinderen in de maatschappij. De kinderrechtswinkel 

heeft niet als doel om kinderen zelf rechtsbijstand te verlenen, maar zij kunnen wel ondersteuning 

bieden voor zowel de kinderen als voor de advocaten die zich wensen te specialiseren inzake 

kinderrechten.299  

Als laatste vermeld ik het kinderprogramma “Generatie K” op Ketnet, dat als voornaamste 

doelstelling heeft om jonge kinderen op de hoogte te brengen van kinderrechten in het algemeen. Bij 

het ontwikkelen van dit programma werkten ze samen met het Kinderrechtencommissariaat en een 

kinderpsychiater. Het programma behandelt verschillende thema’s zoals, armoede, jonge 

mantelzorgers, gescheiden ouders, autisme en vluchtelingen300. 

G.9.4. Informatiebrochure 

 Ook wat betreft de informatiebrochure die verstuurd moet worden, bestaan er in de praktijk 130.

een aantal onduidelijkheden.  

G.9.4.1. De rol van de informatiebrochure 

 Als eerste is het onduidelijk of en welke rol de informatiebrochure moet spelen in de 131.

oproeping van het kind301. Voor kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar lijkt het mij aangewezen om 

het kind op te roepen in dezelfde brief als de informatiebrochure302. Dit heeft als voordeel dat de 
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griffier slechts één brief moet opsturen303. Het tegenargument dat dit tijdverlies met zich meebrengt 

voor de rechter wanneer het kind beslist om niet op te dagen, kan mijns inziens gemakkelijk opgelost 

worden door in de informatiebrochure te vermelden dat het kind verplicht is om het bijgevoegde 

antwoordformulier ingevuld terug te sturen. Daarin kan het kind dan vermelden of hij al dan niet 

aanwezig zal zijn en welk moment hij daarvoor verkiest.  

Deze werkwijze lijkt mij ook voor het kind minder omslachtig te zijn. Volgens de huidige werkwijze 

moet het kind immers eerst aangeven dat hij wenst gehoord te worden en moet het dan wachten op 

een antwoord waarin het tijdstip van het onderhoud vermeld is. Ook de Orde der Vlaamse Balies lijkt 

hier voorstander van te zijn304. Bovendien is het zo dat men geen impliciete weigering kan afleiden 

uit het feit dat het kind niet antwoordt op de informatiebrochure. In principe is het dan zo dat de 

rechter bij gebrek aan antwoord toch tijd moet vrijmaken.305 Het kind verplichten om te antwoorden, 

zou de rechter er ook van verzekeren dat het kind de informatiebrochure zelf ontvangen heeft en dat 

het niet onderschept werd door één van de ouders. Uiteraard kan dit ook voorkomen worden door 

de responsabilisering van de ouders. Dit komt verder nog aan bod (zie randnr. 161 ev.).  

G.9.4.2. Tijdstip van verzending van de informatiebrochure. 

 Ten tweede brengt de wet weinig duidelijkheid over het tijdstip waarop de 132.

informatiebrochure verzonden moet worden. Dit kan gebeuren voor of na de inleidingszitting306.  

 

 Mijns inziens is het beter om de informatiebrochure te versturen vooraleer de 133.

inleidingszitting plaatsvindt. Het kan immers zijn dat de ouders op deze zitting reeds een 

overeenkomst voorleggen aan de rechter. Het is dan zijn taak om te oordelen of deze overeenkomst 

in het belang van het kind is en dit kan enkel wanneer hij de betrokken kinderen reeds gehoord 

heeft.  

 

Een tweede argument is dat het kind op deze manier een langere periode krijgt om het 
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antwoordformulier terug te sturen. De wet voorziet geen termijn waarbinnen dit moet gebeuren, 

maar het spreekt voor zich dat het moet gebeuren vooraleer de zaak in beraad genomen wordt307. 

Op de informatiebrochures die de kinderen overeenkomstig artikel 1004/1 §3 Ger.W krijgen, staat 

vermeld dat ze een termijn van acht dagen hebben om het antwoordformulier op te sturen.308  

 

Bovendien is niet duidelijk wat er gebeurt met een antwoordformulier waaruit blijkt dat het kind zijn 

recht wenst uit te oefenen, maar dit te laat naar de rechtbank verstuurt. Het lijkt mij alvast 

onwaarschijnlijk dat de rechter dit verzoek zal kunnen weigeren, gelet op het feit dat de rechter een 

verzoek uitgaande van het kind niet kan weigeren, behalve wanneer het kind reeds gehoord werd 

(artikel 1004/1 §4 Ger.W). Uiteraard moet dit wel gebeuren vooraleer de zaak in beraad genomen 

werd. 

G.9.4.3. In welke gevallen moet de informatiebrochure verstuurd worden?  

 In de rechtsleer stelt men zich de vraag of deze informatieverplichting ook geldt indien het 134.

kind reeds gehoord werd en er geen nieuwe elementen zijn die een verhoor rechtvaardigen. Vanuit 

praktische overwegingen lijkt het mij niet nuttig om in deze situatie nogmaals een 

informatieverplichting in te voeren. Het kind is reeds op de hoogte van zijn recht om gehoord te 

worden en een tweede informatieformulier zou verkeerdelijk de indruk kunnen wekken dat de 

rechter het verzoek om gehoord te worden nogmaals moet respecteren.309 De situatie waarbij het 

kind slechts 12 jaar wordt tijdens de procedure in beroep is daarentegen een andere situatie waarin 

het opsturen van de informatiebrochure wel noodzakelijk is.310  
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G.9.4.4.Wijze van versturen 

 Een laatste opmerking heeft betrekking op het risico dat de informatiebrochure onderschept 135.

wordt of om gelijk welke andere reden niet tot bij het kind raakt. Het risico dat de 

informatiebrochure onderschept wordt door één van de ouders is niet ondenkbaar, maar moet wel 

genuanceerd worden. De kans dat beide ouders het hoorrecht als nadelig voor hun rechten zal 

beschouwen is erg klein. Uit het interview met de medewerkster van de kinderrechtswinkel blijkt dat 

er altijd wel één ouder is in wiens belang het is om het kind te laten horen en deze zal er dan voor 

zorgen dat de informatiebrochure correct doorgespeeld wordt. 

 

 Om toch tegemoet te kunnen komen aan deze kritiek, zou het geen slecht idee zijn om de 136.

informatiebrochure tegen ontvangstbewijs naar het kind te versturen.311 Dit zal er evenwel toe leiden 

dat de kost voor het opsturen van de brochure stijgt. Daarom lijkt het mij beter om, naast de 

informatiebrochure, te voorzien in aanvullende informatiemogelijkheden (zie randnr. 195) en te 

voorzien in maatregelen die de ouders responsabiliseren, zodat zij hun kind inlichten over het 

hoorrecht (zie randnr. 161). 

G.9.5. Recht om gehoord te worden 

 Het oorspronkelijke wetsvoorstel voorzag in een oproepingsplicht, gekoppeld aan een 137.

verschijningsplicht voor kinderen die de leeftijd van zeven jaar bereikt hebben312. De leeftijd van 

zeven jaar leek voor velen een belangrijk struikelblok, net als de enorme werklast die een 

oproepings- en verschijningsplicht met zich mee zou brengen.313 Uiteindelijk werd beslist om een 

principieel hoorrecht toe te kennen aan ieder kind, ongeacht zijn leeftijd. Er is geen oproepingsplicht, 

maar wanneer het kind daar om verzoekt, kan de rechter dit verzoek niet weigeren. 

 

 Het valt te betreuren dat de wet nog altijd niet beschrijft op welke manier het kind, jonger 138.
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dan twaalf jaar, zijn verzoek om gehoord te worden tot de rechter kan richten314. In de praktijk kan 

het kind een brief naar de gevatte rechter schrijven en voor het opstellen van deze brief kan het kind 

terecht bij de kinderrechtswinkel.315  

Omwille van het gebrek aan een oproepings- en informeringsplicht ten aanzien van kinderen jonger 

dan twaalf jaar, ben ik van mening dat het huidige hoorrecht teveel inspanningen van het kind 

vraagt. Dit gaat in tegen het uitgangspunt volgens hetwelk ieder kind in staat wordt geacht om zijn 

mening te kunnen vormen en het bijhorende recht om zijn mening te uiten316. Een belangrijke 

nuance hierbij is dat ook de partijen, het Openbaar Ministerie en de rechter zelf de mogelijkheid 

hebben om het kind te laten horen (artikel 1004/1 §2 Ger.w). Een mogelijke aanvulling zou erin 

kunnen bestaan dat alle kinderen verplicht opgeroepen worden, behalve de kinderen waarvan 

vaststaat dat zij niet over de mogelijkheid beschikken om hun mening op enige manier te uiten317. 

 Op het principiële hoorrecht zijn twee uitzonderingen geformuleerd. De eerste reden om het 139.

onderhoud te weigeren is vervat in artikel 1004/1 §4 Ger.W. Dit is een algemene uitzondering die 

geldt voor alle kinderen, ongeacht hun leeftijd318. Deze uitzondering gaat over de situatie waarin er 

geen nieuwe elementen zijn die een nieuw onderhoud rechtvaardigen.  

De tweede uitzondering heeft betrekking op verzoeken uitgaande van de partijen teneinde kinderen 

jonger dan twaalf jaar te horen. De rechter kan dit verzoek weigeren op basis van “een door de 

omstandigheden van de zaak gemotiveerde beslissing”  (artikel 1004/1 §2 Ger.w). Uit de 
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parlementaire voorbereidingen blijkt niet duidelijk wat de draagwijdte is van deze uitzondering.319 

Het is wel duidelijk dat de indiener van dit amendement de oude regimes vervat in artikel 931 Ger. W 

en artikel 56bis Wjb heeft willen combineren. Hij was van mening dat een automatisch onderhoud 

niet altijd verantwoord is, maar een facultatief hoorrecht er ook toe kan leiden dat nuttige 

gesprekken niet plaats vinden.  

 Omwille van het kindbeeld dat rechten toekent aan kinderen, ben ik voorstander van een 140.

principiële oproepingsplicht, met zo weinig mogelijk uitzonderingen. Ook het VN-

Kinderrechtencomité verduidelijkt in zijn algemene aanbeveling dat participatie van kinderen zich 

niet beperkt tot een kortstondige handeling, maar een intensieve uitwisseling tussen de kinderen en 

de rechter impliceert. Momenteel is dit enkel mogelijk wanneer de rechter dit toelaat en geen 

gebruik maakt van de uitzondering voorzien in artikel 1004/1 §4 Ger.W. Het kind zou de mogelijkheid 

moeten hebben om meerdere gesprekken te kunnen hebben320. 

De tweede uitzonderingsgrond zou een opening kunnen laten om de uitzondering van het kennelijk 

ondergeschikt belang in België te introduceren. Deze uitzonderingsgrond is reeds in Nederland 

ingevoerd321 en SENAEVE is al sinds 1994 voorstander van het invoeren van deze uitzondering. Hij 

haalt hiervoor hetzelfde argument aan als de heer DELPÉRÉE, namelijk dat dit een ideale middenweg 

zou zijn tussen enerzijds het verplicht horen van kinderen en anderzijds het facultatief horen322.  

Het probleem bij het hanteren van een dergelijk open norm is dat er een risico bestaat op willekeur. 

Het gevaar bestaat dat de rechters deze uitzondering zouden misbruiken om, eventueel wegens de 

werklast, het onderhoud met het kind te weigeren.323 Dit risico wordt evenwel beperkt door het feit 

dat de rechter de uitzondering niet kan toepassen ingeval het verzoek uitgaat van de kinderen zelf. 

Hoewel deze beperking in een aantal gevallen effectief kan zijn, werd tijdens de parlementaire 
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 Deze uitzondering werd voor het eerst voorgesteld door de heer DELPÉRÉE in Wetsontwerp tot wijziging van 
verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord, Parl.St. 
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voorbereidingen terecht opgemerkt dat deze beperking niet waterdicht is.324 Om de uitzondering 

buiten spel te zetten, zouden de ouders het kind kunnen dwingen om zelf een verzoek in te dienen. 

Wegens het gemaakte onderscheid naargelang de persoon die het verzoek indient, is het nog maar 

de vraag of deze uitzondering in de praktijk wel effectief genoeg is om ze in stand te houden. 

Daarnaast blijkt ook nergens uit de algemene aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité dat 

een zaak van kennelijk ongeschikt belang een uitzondering op het hoorrecht rechtvaardigt325. In een 

eerder rapport werd België aangemaand om het hoorrecht aan te passen aangezien de rechter over 

een te grote discretionaire bevoegdheid beschikte om het onderhoud te weigeren326. Dit en het 

kindbeeld waarbij ze principieel over rechten beschikken, nopen mij tot de conclusie dat de wetgever 

er best voor kiest om geen uitzonderingen in te voeren, behalve ingeval van incompetentie van het 

kind om zijn mening te uiten. 

G.9.6. Onderscheidingscriterium 

 De rechter is verplicht om rekening te houden met de mening van het kind, rekening 141.

houdend met zijn leeftijd en maturiteit. De wetgever heeft hiermee een einde willen maken aan de 

kritiek op de vorige regeling, waar er geen bepaling was die de rechter verplichtte om na het 

onderhoud rekening te houden met de mening van het kind (zie randnr. 81). Dit komt overeen met 

wat artikel 12 IVRK vooropstelt. 

Aanvullend zou het een goede zaak zijn om het begrip ‘maturiteit’ te verduidelijken in de wet of in de 

rechtspraak. Zoals in de algemene aanbeveling van het VN-Kinderrechtencomité staat, houdt 

maturiteit in dat het kind in staat is om een bepaalde aangelegenheid te begrijpen en er de 

implicaties van in te kunnen schatten. Wanneer het gaat om aangelegenheden die een directe 

impact hebben op het leven van het kind, moet de rechter meer aandacht besteden aan het 
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vaststellen van de maturiteit van het kind.327 Bovendien is niet vereist dat het kind voldoende kennis 

heeft over de procedure waarin het tussenkomt, maar volstaat het wanneer het kind in de 

mogelijkheid is om een mening te hebben over hoe de aangelegenheid een impact heeft op zijn 

leven.328 

G.9.7. Modaliteiten 

G.9.7.1. Door wie? 

 Heel merkwaardig is dat de wetgever ervoor gekozen heeft om het onderhoud altijd door de 142.

rechter zelf te laten plaatsvinden. Het wetsontwerp voorzag nochtans in de mogelijkheid om het 

onderhoud te delegeren aan een derde.329 Uiteindelijk gaf het argument, dat nuances verloren 

kunnen gaan en dat de rechter geen zaken kan afleiden uit de reactie van het kind, de doorslag om 

het onderhoud door de rechter zelf te laten plaatsvinden.330 Artikel 1004/1 §5 Ger.W laat het aan de 

rechter om de plaats van het onderhoud te bepalen.  

 

 Net zoals eerder aangehaald, vind ik persoonlijk dat het onderhoud op een lokaler niveau 143.

beter geplaatst is. Zeker wanneer het gaat om kinderen die relatief jong zijn of kinderen die zich in 

een erg conflictueuze situatie bevinden.  

Uit het interview met een medewerkster van de kinderrechtswinkel, blijkt dat zij erg duidelijk de 

voorkeur geeft aan het onderhoud door de rechter zelf. Zij haalde voorbeelden aan waaruit bleek dat 

kinderen er vaak op staan om te kunnen spreken met degene die de beslissing zal nemen. Toch gaf zij 

ook aan dat het dan meestal gaat om assertieve kinderen, die zich niet laten afschrikken door een 

gesprek met “de rechter”. Voor deze kinderen spreekt het voor zich dat zij geen behoefte hebben 

aan extra bescherming tijdens het uitoefenen van hun hoorrecht. Daarom ben ik er voorstander van 

om een onderhoud met de rechter op verzoek van het kind wel mogelijk te maken. Dit stemt ook 
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overeen met wat het VN-Kinderrechtencomité aanraadt in zijn algemene aanbevelingen. Zij 

verkiezen de mogelijkheid om het kind te laten kiezen door wie hij gehoord wordt.331 

G.9.7.2. Aanwezigen 

 Volgens het nieuwe artikel vindt het onderhoud plaats buiten aanwezigheid van wie ook. De 144.

rechter kan hier evenwel van afwijken mits een met redenen omklede beslissing.  

 

 Het wetsvoorstel dat voorstelt om een advocaat toe te wijzen aan het kind, is uiteindelijk via 145.

amendementen niet aangenomen. Omwille van budgettaire redenen heeft men ervoor gekozen om 

het nemen van een advocaat tijdens het onderhoud niet aan te moedigen.332 Daarnaast zou de 

aanwezigheid van de advocaat tijdens het onderhoud niet meteen een meerwaarde creëren. Het is 

immers het kind zelf dat het woord moet nemen en niet de advocaat. De aanwezigheid van een 

advocaat zou enkel kunnen zorgen voor meer druk op de schouders van het kind.333 

 

 Volgens de parlementaire voorbereidingen impliceert deze bepaling dat ook de griffier in 146.

principe niet aanwezig is tijdens het onderhoud. Dit omwille van het feit dat er geen proces-verbaal 

dient opgemaakt te worden van het onderhoud en dat een gewoon verslag door de rechter 

volstaat334. Een strekking in de rechtsleer volgt dit niet en is van mening dat het principe van artikel 

168, tweede lid Ger.W voorrang heeft335. Dit artikel stelt dat de griffier de magistraat bijstaat in alle 

verrichtingen van diens ambt. Tijdens een hoorzitting merkt ook SENAEVE op dat het aan te raden is 
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om de griffier bij het onderhoud te betrekken.336 Daarnaast zou je de regeling in artikel 1231-11, 

tweede lid Ger.W. naar analogie kunnen toepassen. Dit artikel bepaalt uitdrukkelijk dat de griffier 

aanwezig is tijdens het onderhoud inzake adoptie van het kind. Er is geen enkele reden die zou 

verklaren waarom de griffier wel aanwezig moet zijn wanneer het gaat om een adoptie, maar niet 

aanwezig mag zijn wanneer het gaat om de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling 

of een omgangsregeling.337 Bovendien zou het voor de partijen een extra waarborg vormen op een 

correcte weergave van de verklaringen van het kind338.  

 

Bij de interpretatie van de bepaling moet rekening gehouden worden met de parlementaire 

voorbereidingen volgens hetwelk de griffier niet aanwezig is tijdens het onderhoud. Mijns inziens kan 

de rechter echter anders beslissen bij een met redenen omklede beslissing (artikel 1004/1 §5, eerste 

lid Ger.W). Bovendien is het onderhoud met een kind binnen een echtscheidingsprocedure iets 

delicater dan binnen een adoptieprocedure, waardoor een onderscheid tussen de procedures wel 

geoorloofd zou kunnen zijn. Artikel 1004/ § 5 Ger.W bepaalt uitdrukkelijk dat het onderhoud plaats 

vindt buiten aanwezigheid van wie ook. Deze bepaling vormt mijns inziens dan ook een uitdrukkelijke 

uitzondering op het principe in artikel 168, tweede lid Ger.W. 

 

 Tijdens de parlementaire voorbereidingen werd geen aandacht besteed aan de vraag of 147.

broers en zussen al dan niet afzonderlijk gehoord moet worden. Bijgevolg brengt de wet hier geen 

duidelijkheid in en wordt het overgelaten aan de praktijk om hierin een werkwijze uit te stippelen. In 

de praktijk is het zo dat broers en zussen meestal samen gehoord worden339. Teneinde ervoor te 

zorgen dat ieder kind zijn mening vrij kan uiten, lijkt het mij nuttig dat deze praktijk aangepast 

wordt340. Dit vormt bovendien een toepassing van het principe dat het onderhoud plaats vindt buiten 
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de aanwezigheid van wie ook341. 

G.9.8. Verslag  

 Vanuit het belang op bescherming voor het kind, is de kennisgeving van het verslag aan de 148.

partijen een belangrijke achteruitgang. Om daaraan tegemoet te komen, brengt zowel de 

informatiebrochure als de rechter het kind op de hoogte van het feit dat de partijen kennis zullen 

kunnen nemen van het verslag, zodat hij daarmee rekening kan houden bij het doen van bepaalde 

uitspraken342.  De beleidsnota van Minister van Justitie KOEN GEENS vermeldt dat hij op vraag van 

kinderrechtencommissaris VANOBBERGEN zal onderzoeken of de gegevens in het verslag 

vertrouwelijk gemaakt kunnen worden343. Daartoe heeft de minister een interdisciplinaire werkgroep 

opgericht, die zich zal buigen over mogelijke aanpassingen.344 Zoals eerder vermeld, zou het horen 

van het kind door een derde een oplossing kunnen vormen. (zie randnr. 90) 

 Ondanks het feit dat de wetgever een bepaling heeft aangenomen omtrent de inhoud van 149.

het verslag, blijkt uit het interview met een medewerkster van de kinderrechtswinkel, dat zich 

daaromtrent verschillende praktijken hebben ontwikkeld. Omwille van de onzekerheden dat dit met 

zich meebrengt voor het betrokken kind, is een verdere specificering aangeraden. Bij het opstellen 

van het verslag kan de rechter alvast gebruik maken van het model van Cochem. (zie randnr. 180) 

G.9.9. Recht om in beroep te gaan tegen weigering om het kind te horen 

 Ook in de nieuwe regeling werd niet voorzien in een mogelijkheid voor het kind om in beroep 150.

te gaan tegen de weigering om gehoord te worden. Tijdens de parlementaire voorbereidingen werd 

opgemerkt dat het instellen van een beroepsmogelijkheid voor het kind onmogelijk is zolang het kind 

geen partij is in het geding. Als men van plan zou zijn om dit mogelijk te maken, dan dringt een 
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wijziging van het Gerechtelijk Wetboek zich op.345 Uiteindelijk werd beslist om deze problematiek 

niet op te nemen in het definitieve wetsartikel omdat het zou volstaan om de rechter te verplichten 

in te gaan op het verzoek uitgaande van het kind346.  

Volgens SENAEVE zou het kind echter wel over een beroepsmogelijkheid moeten beschikken 

aangezien de beslissing om het onderhoud te weigeren los staat van de bodemprocedure. Het kan 

altijd voorkomen dat een rechter het verzoek, ondanks de duidelijke wettekst, weigert.347. Omwille 

van de wapengelijkheid moeten de andere partijen dan ook de mogelijkheid krijgen om beroep aan 

te tekenen tegen de beslissing die het onderhoud met het kind wel toestaat348. Ook ingeval van een 

weigering op grond van artikel 1004/1 §2 Ger.W zouden de partijen volgens SENAEVE het recht 

moeten krijgen om in beroep te gaan. Daarbij baseert hij zich op het eerder vermeld arrest van het 

Grondwettelijk Hof de dato 4 februari 2010349. (zie randnr. 63) 

 Het kind kan geen beroep aantekenen tegen een vonnis van de rechter waarbij het kind van 151.

mening is dat het vonnis ingaat tegen zijn geuite mening. Dit zou bovendien onlogisch zijn aangezien 

de rechter er tijdens het onderhoud op wijst dat hij niet verplicht is om de mening van het kind te 

volgen.350  

G.9.10. Kinderen die niet in staat zijn om hun mening te uiten 

 Naast de maatschappelijke onderzoeken of het aanstellen van een gerechtsdeskundige, 152.

beschikt de rechter vandaag de dag niet over alternatieven om deze kinderen toch tussen te laten 

komen. Mijns inziens is het dan belangrijk om zoveel mogelijk in te zetten op de responsabilisering 
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van de ouders van het betrokken kind. Wanneer het kind zelf niet in staat is om zijn mening kenbaar 

te maken, is het van groot belang dat de rechter ervan uit kan gaan dat de ouders zullen handelen in 

het beste belang van het kind. (zie randnr. 161) 

G.9.11. Conclusie 

 Teneinde het hoorrecht in de praktijk zo effectief mogelijk te laten verlopen heeft de wet een 153.

nieuw en uniform hoorrecht ingevoerd. De wetgever heeft daarbij gepoogd om de twee voorheen 

bestaande procedures met elkaar te combineren. 

 

 De belangrijkste vooruitgang is het verplicht informeren van het kind ouder dan twaalf jaar, 154.

via een informatiebrochure.351 Hoewel dit initiatief verdienstig is, zijn er toch een aantal 

aandachtspunten die de wetgever bij een volgende wetswijziging in aanmerking zou kunnen nemen. 

Wat betreft de informatieverplichtingen voor kinderen jonger dan twaalf jaar, werd wettelijk niets 

voorzien, maar zijn er wel een aantal initiatieven voorzien buiten de wet om.  

 

 Een tweede waarborg om het hoorrecht zo effectief mogelijk te maken, bestaat erin dat de 155.

rechter verplicht is om in te gaan op het verzoek uitgaande van het kind of van het Openbaar 

Ministerie. (artikel 1004/1 §2 Ger.W) Uit mijn eerdere bespreking blijkt weliswaar dat deze 

verplichting procesrechtelijk niet absoluut is ingeval het kind reeds eerder in de procedure gehoord 

werd. Ook het gebrek aan een mogelijkheid voor zowel de kinderen als de partijen om in beroep te 

gaan tegen de beslissing van de rechter om een kind al dan niet te horen is problematisch.  

Ingevolge de algemene aanbeveling van het VN-Kinderrechtencomité verdient een oproepingsplicht 

voor alle kinderen op grond van de vaststelling dat zij hun mening kunnen uiten, de voorkeur boven 

de huidige regeling.352 Bovendien moet ook voorzien worden in een procedure die toelaat om op te 

treden wanneer het hoorrecht van kinderen niet gerespecteerd werd353. 
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 Als laatste is er mijns inziens nog veel ruimte voor verbetering op het gebied van de 156.

modaliteiten van het onderhoud. Vertrekkend vanuit de pragmatische stroming binnen de 

Kinderrechtenbeweging is het zo dat de wetgever een aantal beschermingsmechanismen moet 

invoeren, afhankelijk van de mate waarin het kind nood heeft aan deze bescherming.  

 

Wanneer we dit hoorrecht vergelijken met het vorige hoorrecht kunnen we evenwel niet ontkennen 

dat de positie van het kind er enorm op vooruit is gegaan. Toch blijkt uit deze bespreking dat de 

Belgische wetgever er nog altijd niet in geslaagd is om te voldoen aan alle eisen van artikel 12 IVRK. 

Om te weten of deze bevindingen correct zijn, is het nog wachten op een volgend rapport van het 

VN-Kinderrechtencommité354.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

354
 België dient daartoe een volgend rapport in te dienen bij het VN-Kinderrechtencomité op 14 juli 2017. 



 

85 
 

Conclusie 

 Uit deze bespreking is duidelijk gebleken dat er zowel op internationaal als nationaal niveau 157.

veel aandacht geweest is voor de bescherming van de rechten van kinderen. In vergelijking met 

vroeger is het besef gegroeid dat ook kinderen eigen rechten hebben en dat zij deze rechten moeten 

kunnen uitoefenen. De pragmatische stroming volgt dit uitgangspunt, maar voorziet een beperking 

wanneer bewezen wordt dat de kinderen incompetent zijn om hun rechten uit te oefenen.  

 

Wanneer we dit principe toepassen op het hoorrecht binnen een echtscheidingsprocedure, ben ik 

van mening dat ieder kind moet beschikken over een principieel hoorrecht. Dit evenwel op 

voorwaarde dat het kind in staat is om zijn mening te uiten. De incompetentie van het kind om zijn 

hoorrecht uit te oefenen, kan zich ook manifesteren omwille van de precaire situatie waarin het zich 

bevindt. Dit kan afhankelijk zijn van de leeftijd van het kind en het al dan niet conflictueuze karakter 

van de echtscheidingsprocedure. In plaats van deze kinderen automatisch uit te sluiten, kan de 

wetgever een aantal beschermingsmaatregelen nemen om de precaire situatie van het kind te 

verbeteren. Voor de mate van bescherming geldt de regel dat hoe jonger het kind is, en hoe 

conflictueuzer de echtscheidingsprocedure verloopt, hoe meer nood er is aan 

beschermingsmaatregelen. Helaas zien we dat dit uitgangspunt niet gevolgd wordt in de huidige 

regeling van het hoorrecht. Zo is er geen principiële oproepingsverplichting voor alle kinderen die in 

staat zijn om hun mening te uiten, en is er op het gebied van de modaliteiten nog veel ruimte om 

kinderen in een precaire situatie te beschermen bij het uitoefenen van hun hoorrecht.  

 

 De bespreking van het huidige hoorrecht toont ook duidelijk aan dat het nog niet voldoet aan 158.

alle vereisten die het IVRK oplegt. Zo is het toepassingsgebied van het hoorrecht nog altijd te 

beperkt, net als de informering van de kinderen over hun hoorrecht. Vervolgens is het huidige 

hoorrecht in belangrijke mate willekeurig, zeker voor wat betreft de kinderen jonger dan twaalf jaar. 

Zij worden noch geïnformeerd, noch automatisch opgeroepen door de rechtbank. Daardoor zijn zij in 

belangrijke mate afhankelijk van een verzoek uitgaande van de partijen, het Openbaar Ministerie of 

de rechter zelf. Aangezien het onderhoud meestal plaats vindt in de rechtbank, door de rechter zelf, 

vrees ik er ook voor dat de drempel voor kinderen zowel emotioneel als praktisch te hoog is, om hun 

hoorrecht te kunnen uitoefenen. De willekeur wordt bovendien nog versterkt door het gebrek aan 

enige controle op de beslissingen van de rechter. Kinderen en partijen beschikken niet over de 

mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de weigering om het kind te horen.  
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Hoofdstuk 2. Maatregelen om de impact op het kind te verlagen  

 In de tweede onderzoeksvraag ga ik in op de vraag hoe we de impact van het hoorrecht op 159.

het kind kunnen verlagen. Uit de eerste onderzoeksvraag blijkt dat de pragmatische stroming binnen 

de Kinderrechtenbeweging ervan uitgaat dat kinderen principieel bekwaam zijn om rechten te 

hebben en deze uit te oefenen, tenzij hun incompetentie bewezen werd. In het kader van een 

echtscheidingsprocedure ben ik van mening dat kinderen wel voldoende competent zijn om tussen 

te komen in de procedure, op voorwaarde dat zij in staat zijn om hun mening te uiten. Toch vind ik 

dat het kind zich in een precaire positie bevindt waardoor een aantal beschermingsmechanismen 

ingevoerd moeten worden. 

Uit de interviews blijkt dat ingezet moet worden op drie pijlers: responsabilisering, informering en 

professionalisering. Responsabilisering houdt in dat de ouders aangezet worden om hun kind te laten 

participeren in de procedure en dat zij ervoor zorgen dat het kind dat in veilige omstandigheden kan 

doen. Daarbij is het belangrijk dat de ouders ontmoedigd worden om hun kind te manipuleren. 

Informering heeft betrekking op het feit dat kinderen zelf op de hoogte gebracht moeten worden van 

hun rechten en hoe zij die rechten kunnen uitoefenen. Het belang hiervan wordt versterkt wanneer 

de responsabilisering van de ouders mislukt is. Als laatste moeten ook maatregelen genomen worden 

voor de professionelen die bij het proces betrokken worden. Ook zij zijn een belangrijke actor bij de 

uitoefening van de rechten van het kind. Verder bespreek ik welke maatregelen nog genomen 

kunnen worden tijdens de procedure zelf.  

 Voor deze bijdrage zal ik vaak verwijzen naar het Interdisciplinair Project voor de 160.

Optimalisatie van Scheidingstrajecten355. Tijdens dit onderzoek is navraag gedaan bij rechters over de 

tussenkomst en participatie van kinderen in echtscheidingsprocedures. Een algemene bevinding uit 

dit onderzoek is dat het effectief in het belang van het kind is dat zij zich betrokken voelen bij de 

beslissing over de gevolgen van de echtscheiding. Dit houdt enerzijds in dat de kinderen voldoende 

geïnformeerd worden, maar anderzijds ook de mogelijkheid krijgen om zelf hun verhaal te doen.356  

                                                           

355
 K. HERBOTS en E. ROEVENS, "Participatie van het kind in het gerechtelijk scheidingsproces: droombeeld of 

realiteit?", TJK 2012, 23-39 (hierna: IPOS). 

356
 K. HERBOTS en E. ROEVENS, "Participatie van het kind in het gerechtelijk scheidingsproces: droombeeld of 

realiteit?", TJK 2012, (23) 24. 



 

87 
 

Afdeling 1. Responsabilisering 

 De belangrijkste bevinding uit mijn interviews was dat de wetgever nog meer moet inzetten 161.

op de responsabilisering van ouders. Het is in de eerste plaats de taak van de ouders om de 

verblijfsregeling van hun kinderen vast te leggen en daarbij de belangen van hun kinderen zoveel 

mogelijk te behartigen. Ouders moeten eraan herinnerd worden dat zij hun verplichtingen als ouder 

behouden, ook wanneer zij beslissen om te scheiden. Om hen tot dit inzicht te brengen, is het 

belangrijk dat ouders geïnformeerd worden en dat procedures ingevoerd worden die manipulatie 

ontmoedigen. 

§1. Sensibiliseringcampagnes 

 Een eerste preventieve mogelijkheid is het introduceren van sensibiliseringcampagnes. 162.

Eerder werd reeds vermeld dat het belangrijk is om ouders bewust te maken van hun rol als ouders 

en als “beschermers” van hun kinderen. Lidstaten moeten inspanningen leveren om de volwassenen 

bewust te maken van het belang van de participatierechten. Zowel ouders als mensen die wegens 

professionele redenen in aanraking komen met kinderen, kunnen een belangrijke rol spelen in het 

aanmoedigen van participatie357.  

 

 Daartoe kunnen lidstaten specifieke (verplichte) ouderschapstrainingen voorzien, waar 163.

ouders leren over kinderrechten en geïnformeerd worden over de nadelige gevolgen die manipulatie 

met zich meebrengt.358 Deze ouderschapstrainingen bestaan reeds in Amerika en tonen aan dat ze 

een belangrijke rol kunnen spelen in het voorkomen van manipulatie. Deelnemers merken evenwel 

terecht op dat de trainingen hen niet leren hoe ze zich moeten gedragen wanneer de andere ouder 

het kind toch probeert te manipuleren.359 Daarom kunnen de ouderschapstrainingen gekoppeld 

worden aan trainingen voor de betrokken kinderen. Daar leren de kinderen hoe ze moeten reageren 

                                                           

357
 §25 General Comment No. 20, on the implementation of the rights of the child during adolescence, 

Committee on the Rights of the Child, (6 december 2016), UN Doc CRC/C/GC/20. (2016). 

358
 § 93, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on the 

Rights of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). 

359
 R. WARSHAK, "Parental Alienation: Overview, Management, Intervention, and Practice Tips", J. Am. Acad. 

Matrimonial Law 2015, vol. 28, (181) 201. 
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wanneer ze geconfronteerd worden met een poging tot manipulatie door (één van) hun ouders.360 

 

 Eerder heeft SWENNEN een voorstel gedaan om na de procedure een preventiebrochure te 164.

versturen, aan de ouder die het hoofdzakelijke omgangsrecht verkregen heeft. Deze brochure zou de 

aandacht erop vestigen dat het belangrijk is dat het kind contact kan houden met de andere ouder 

en dat de omgangsregeling correct uitgevoerd wordt.361 

§2. Manipulatie ontmoedigen 

 Bij echtscheidingen is het vaak zo dat een ouder het kind probeert te manipuleren, wat 165.

uiteindelijk kan leiden tot een volledige ouderverstoting ten aanzien van de andere ouder. Om de 

impact van het onderhoud op het kind te verlagen, is het van groot belang dat ouders iedere vorm 

van manipulatie vermijden.362 Uiteraard is dit te onderscheiden van de situatie waarin de negatieve 

houding van het kind een gevolg is van ouderlijk misbruik of ouderlijke nalatigheid363. Het is 

belangrijk dat ouders zelf inzien dat manipulatie een negatieve impact heeft op het kind.  

 

De wetgever kan daartoe bijdragen door mechanismen in te voeren die de ouders ertoe aanzetten 

om zelf tot een regeling in der minne te komen. De wetgever zou ervoor kunnen kiezen om de 

ouders te verplichten een ouderschapsplan in te dienen, aan het begin van de 

echtscheidingsprocedure. Bij eventuele problemen moeten de ouders aangespoord worden om in 

bemiddeling te gaan, zodat zij alsnog zelf een beslissing kunnen nemen. De echtscheidingsprocedure 

kan op zo’n manier georganiseerd worden dat ze ofwel de principes van het model van Cochem 

toepast, ofwel de principes van de regierechter. In het eerste geval proberen de ouders om hun 

onderlinge problemen buiten de rechtszaal op te lossen. In het tweede geval zal de rechter de 

problemen zelf, ter zitting, proberen te behandelen. Wanneer de ouders er zelf niet uitkomen, 

kunnen zij de hulp inroepen van een derde, bijvoorbeeld een gerechtelijk expert of een Eigen Kracht-

                                                           

360
 R. WARSHAK, "Parental Alienation: Overview, Management, Intervention, and Practice Tips", J. Am. Acad. 

Matrimonial Law 2015, vol. 28, (181) 202. 

361
 Wetsvoorstel tot het waarborgen van het omgangsrecht tussen ouders en kinderen en tussen grootouders en 

kleinkinderen, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 51-0976/001, 15. 

362
 Zie ook: R.A. GARDNER, S.R. SAUBER en D. LORANDOS, Handbook of Parental Alienation Syndrome: 

Conceptual, Clinical and Legal Considerations, Springfield, Charles C Thomas Publisher, 2006, 458. 

363
 R. WARSHAK, "Parental Alienation: Overview, Management, Intervention, and Practice Tips", J. Am. Acad. 

Matrimonial Law 2015, vol. 28, (181) 183. 
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coördinator. In het extreme geval dat deze mechanismen niet werken, bestaat ook de mogelijkheid 

om manipulatie van het kind strafbaar te maken.  

 

De wetgever zou ouderverstoting ook in het tijdsvak na het vaststellen van de omgangsregeling 

kunnen aanpakken. Dit valt echter buiten het onderzoeksopzet van deze masterproef en zal dan ook 

niet verder aan bod komen.364 

A. Invoeren van het ouderschapsplan  

 Op 14 juli 2014 diende mevrouw SONJA BECQ een voorstel in tot het invoeren van een 166.

verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding365. Tijdens de parlementaire voorbereidingen wijst 

mevrouw BECQ erop dat de recente hervormingen van de echtscheidingsprocedures zich teveel 

focussen op het bevorderen van de snelheid van de procedures, met nefaste gevolgen voor de 

kwaliteit ervan. Bovendien verplaatst het geschil tussen de partners zich van de echtscheiding zelf, 

naar de gevolgen van de echtscheiding. De teleurgestelde partner zal zijn heil proberen te zoeken in 

het benadelen van zijn ex-partner bij het vastleggen van de gevolgen van de echtscheiding. Om de 

belangen van de kinderen te beschermen, meent mevrouw BECQ dat een ouderschapsplan de 

ouders zal verplichten om stil te staan bij de gevolgen voor de kinderen.366 

 

 In de rechtsleer verkiest men de term “kinderplan” omdat deze term benadrukt dat (de 167.

belangen van) het kind centraal staat, in tegenstelling tot de ouders die gewone uitvoerders zijn van 

het plan367. 

 

 Bij de echtscheiding op grond van onderlinge toestemming zijn de wijzigingen beperkt tot het 168.

                                                           

364
 zie R. WARSHAK, "Parental Alienation: Overview, Management, Intervention, and Practice Tips", J. Am. Acad. 

Matrimonial Law 2015, vol. 28, 181-248. 

365
 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op de invoering van het ouderschapsplan bij 

echtscheiding, Parl. St. Kamer 2014, nr. 54-66/001. 

366
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op de invoering van het ouderschapsplan bij 

echtscheiding, Parl. St. Kamer 2014, nr. 54-66/001, 4-5. 

367
 A. VAN DEN BOSSCHE, "Het ouderschapsplan: model en bedenkingen" in I. BOONE, C. DECLERCK, U. 

CERULUS, L. DRESER, K. MATTHIJS, AN.K. SODERMANS, S. VANASSCHE en A. VAN DEN BOSSCHE (eds.), Actualia 
familierecht. Co-ouderschap vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2017, (55) 57. 
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toevoegen van een aantal regelingen waarover de ouders een akkoord dienen te vinden368. Dit zou 

tegemoet komen aan de kritiek op de Vlaamse echtscheidingsovereenkomsten die ondermaats 

zouden zijn369.  

In de rechtsleer vinden we modellen terug die bestaan uit twee delen: een intentieverklaring en een 

regeling ingeval de ouders niet tot een akkoord kunnen komen. In de intentieverklaring verklaren 

beide ouders dat zij samen in zullen staan voor de opvoeding en dat zij samen beslissingen zullen 

nemen, waarbij zij zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van hun kinderen. Het is pas 

wanneer de ouders niet in hun intentie slagen, dat de regeling van de EOT-akte in werking zal treden. 

Ze is subsidiair aan de vrije en soepele invulling door de ouders zolang zij erin slagen om dit onderling 

te regelen.370 

 Ook bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, moeten de ouders een 169.

ouderschapsplan indienen. Kenmerkend voor deze procedure is dat de echtscheiding niet verhinderd 

wordt door een gebrek aan overeenstemming over alle regelingen371. Het volstaat bijvoorbeeld 

wanneer de eisende partij zijn voorkeuren over de te regelen afspraken bekend maakt in de 

gedinginleidende akte372.  

 

 Een algemene kritiek is dat ouders er nooit in kunnen slagen om alle mogelijke 170.

gebeurtenissen te voorspellen en daar een regeling voor uit te werken. In het geval waarbij de 

ouders geconfronteerd worden met een gebeurtenis die niet geregeld werd, moeten de ouders dit 

alsnog in onderlinge toestemming proberen te regelen. Wanneer zij daar niet in slagen kunnen zij 

zich wenden tot een derde of een rechter die een beslissing zal opleggen. Daarbij moet hij rekening 

                                                           

368
 Artikel 3 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op de invoering van het ouderschapsplan 

bij echtscheiding, Parl. St. Kamer 2014, nr. 54-66/001. 

369
 Zie: R. BOONE, "Vlaamse echtscheidingsovereenkomsten zijn ondermaats", Juristenkrant 2011, afl. 240, 8. 

370
 Het model van Casman en het model van De Wulf wordt kort samengevat in A. VAN DEN BOSSCHE, "Het 

ouderschapsplan: model en bedenkingen" in I. BOONE, e.a (eds.), Actualia familierecht. Co-ouderschap vandaag 
en morgen, Brugge, Die Keure, 2017, (55) 58-60. 
Voor meer info over model van Casman: H. CASMAN, Notarieel Familierecht, Gent, Mys & Breesch, 1991, 654.  
Voor meer info over model van De Wulf: C. DE WULF, J. BAEL en S. DEVOS, Notarieel familierecht en familiaal 
vermogensrecht : het opstellen van notariële akten, Mechelen, Kluwer, 2011, 1341. 
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 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op de invoering van het ouderschapsplan bij 

echtscheiding, Parl. St. Kamer 2014, nr. 54-66/001, 5. 
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 Artikel 3 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op de invoering van het ouderschapsplan 

bij echtscheiding, Parl. St. Kamer 2014, nr. 54-66/001, 10. 
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houden met de algemene principes die blijken uit het ouderschapsplan.373  

Bij het opstellen van het ouderschapsplan regelen de ouders ook best wat er zal gebeuren indien één 

van hen de overeenkomst wil wijzigen omwille van uiteenlopende redenen zoals een nieuwe partner, 

of gewoon omdat een van de partijen niet meer akkoord gaat met wat afgesproken werd374.  

 Het ouderschapsplan dwingt de ouders ook om hun kinderen te betrekken bij de 171.

beslissingen. Het plan moet immers vermelden op welke manier de ouders hieraan denken te 

hebben voldaan. De vraag is evenwel op welke manier gecontroleerd kan worden dat de kinderen 

ook effectief betrokken werden bij de regeling. Een manier om voldoende betrokkenheid te 

bewijzen, zou erin kunnen bestaan dat alle partijen samenkomen bij een bemiddelaar en de 

verschillende punten met elkaar bespreken375.  

Niet alleen kan de betrokken bemiddelaar bevestigen dat de kinderen betrokken werden bij de 

besprekingen, hij kan het kind ook aansporen om zelf initiatieven te nemen en zijn mening te uiten. 

Dergelijke regeling zou een vermindering van de werklast voor rechters met zich kunnen 

meebrengen, aangezien voor hen de nood aan een onderhoud met het kind kleiner wordt. Zij kunnen 

dan immers beroep doen op de bevindingen van de tussengekomen bemiddelaar. 

Om te voorkomen dat het kind beïnvloed wordt door de aanwezigheid van zijn ouders, lijkt het mij 

aangewezen dat de bemiddelaar voor of na de bemiddeling ook een individueel gesprek met het kind 

voert. Wanneer hij dat nodig acht, kan hij daarna een gesprek voeren met de ouders en het 

standpunt van het kind met hen bespreken. 

 In het geval waarbij de bemiddelaar tussenkomt en hij het kind de mogelijkheid geeft om zijn 172.

mening vrij te uiten, is een extra controle door de magistraat misschien niet meer noodzakelijk. Het 

zou dan kunnen volstaan om het ouderschapsplan op te nemen in een notariële akte, die niet meer 

gehomologeerd moet worden door de magistraat die belast is met het uitspreken van de 
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 A. VAN DEN BOSSCHE, "Het ouderschapsplan: model en bedenkingen" in I. BOONE, e.a (eds.), Actualia 

familierecht. Co-ouderschap vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2017, (55) 65. 
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 A. VAN DEN BOSSCHE, "Het ouderschapsplan: model en bedenkingen" in I. BOONE, e.a (eds.), Actualia 

familierecht. Co-ouderschap vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2017, (55) 74-76. 
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 C. DECLERCK, "De verblijfsregeling anno 2015", T.Not 2015, (491) 494. 
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echtscheiding376. De notariële akte beschikt immers over eenzelfde uitvoerbare kracht als een 

vonnis.377 Dit zou meerdere voordelen met zich mee kunnen brengen: verlaagde werklast voor de 

rechtbanken, minder psychologische belasting van het kind, minder kans op ouderverstoting. 

 

 In de rechtsleer stelt zich de vraag of het een goed idee is om het ouderschapsplan in te 173.

voeren in de periode voor de geboorte van het kind. Deze problematiek stelt zich immers niet alleen 

bij getrouwde koppels, maar ook bij koppels die samenwonen zonder een huwelijk of 

samenlevingscontract aan te gaan.378 Hoewel ik voorstander ben van het principe ‘bezint eer ge 

begint’, vraag ik mij af hoe de ouders rekening kunnen houden met de mening van hun toekomstige 

kinderen. 

Een mogelijke oplossing zou erin kunnen bestaan dat het ouderschapsplan van voor de geboorte pas 

uitwerking heeft voor zover de kinderen zich niet verzetten tegen deze regeling. In geval van verzet, 

kan de procedure in werking treden, die geldt wanneer een van de partijen de overeenkomst wenst 

te wijzigen (zie randnr. 170).  

B. Bemiddeling 

 Bemiddeling kent een aantal algemeen bekende voordelen, zoals het behoud van controle 174.

over de afspraken, de bevordering van de goede instandhouding tussen de partijen en de betere 

uitvoering van de gemaakte afspraken.379 Daarnaast kunnen bemiddelaars zich ook focussen op de 

belangen van de kinderen tijdens de onderhandelingen en kunnen ze de ouders aansporen om zelf 

met de kinderen te praten en hen te informeren.380  

 

Aangezien een echtscheiding veel meer is dan alleen een zakelijke onderhandeling, moet de 

bemiddelaar eerst stil staan bij de emotionele toestand van de ouders. Zij moeten de kans krijgen om 
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 A. VAN DEN BOSSCHE, "Het ouderschapsplan: model en bedenkingen" in I. BOONE, e.a (eds.), Actualia 

familierecht. Co-ouderschap vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2017, (55) 73-74. 
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 Cass. 23 mei 1991, Act. Dr. 1991, 783, noot G. DE LEVAL. 
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familierecht. Co-ouderschap vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2017, (55) 64. 
379
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hun verhaal en emoties toe te lichten. Het is pas wanneer beide ouders de scheiding aanvaard 

hebben dat de zakelijke onderhandelingen kunnen beginnen.381  

 

 Inzake bemiddeling is er de laatste jaren veel vooruitgang geboekt. Volgens het huidige recht 175.

is het zo dat de griffier van de familierechtbank verplicht is om scheidende ouders te informeren over 

de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van 

conflicten. Daartoe moet hij hen onder andere een informatiebrochure opsturen (artikel 1253/1 

Ger.W). 

 

 Zoals besproken bij het ouderschapsplan zou de bemiddeling een mogelijkheid kunnen zijn 176.

om de werklast van de rechtbanken te reduceren. De bemiddelaars kunnen zelf in dialoog treden 

met de ouders en de kinderen. Het onderhoud wordt in deze situatie aan de rechter onttrokken en 

wordt uitgevoerd door de bemiddelaar. Wanneer er een overeenkomst totstand komt, kan deze 

uitvoerbare kracht krijgen door ze op te nemen in een notariële akte. De notaris dient enkel te 

controleren of de overeenkomst totstand is gekomen voor een erkende bemiddelaar. (zie randnr. 

220) 

 

 Een variante op de bemiddelingsprocedure is de toepassing van collaborative law. Dit wordt 177.

reeds in Amerika, Nederland en zelfs het Franstalige gedeelte van België toegepast. De procedure 

verloopt gelijkaardig zoals bij een gewone bemiddelingspoging. De partijen proberen te 

onderhandelen in de aanwezigheid van derden die hen bij de onderhandeling kunnen helpen. Dit 

kunnen bemiddelaars zijn, maar ook kinderpsychologen, advocaten,… Deze vorm van bemiddeling 

heeft als bijzonder kenmerk dat de advocaten die deelnemen aan de bemiddeling, hun mandaat 

neerleggen wanneer er geen akkoord komt. De partijen moeten andere advocaten inschakelen om 

hun belangen tijdens de gerechtelijke procedure te verdedigen. Dit voorkomt dat advocaten 

welwillende ouders tegen elkaar opzetten in hun (financieel) eigenbelang.382 
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 G.P. HOEFNAGELS, Handboek scheidingsbemiddeling, Deventer, Tjeenk Willink, 2001, 54-55 en 118.  
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C. Aanpak van de rechter tijdens het proces 

 Eens de partijen gekozen hebben voor de gerechtelijke weg en een bemiddelingspoging geen 178.

soelaas biedt, kunnen bepaalde maatregelen tijdens het proces genomen worden om het oplaaien 

van een conflict tussen de ouders te voorkomen. Door aandacht te besteden aan de relatie tussen de 

ouders onderling wordt manipulatie voor hen overbodig. De voorgestelde maatregelen zijn dan wel 

geen bemiddelingspogingen, maar de aanpak is wel gebaseerd op een aantal principes die 

bemiddelaars ook hanteren.383 

C.1. Het model van Cochem 

 Vanuit de bezorgdheid over de gevolgen van een echtscheiding voor de betrokken kinderen, 179.

werd in het Duitse arrondissement van Cochem een nieuw model voorgesteld. Het model heeft als 

doel om een noodzakelijk minimaal familieleven te behouden tussen de gescheiden ouders. Dit 

omwille van het belang dat de kinderen hebben bij het behouden van een goede band met hun beide 

ouders384. Het Duitse model bestaat uit twee pijlers: enerzijds is er de interdisciplinariteit en 

anderzijds is er de bijzondere procedure voor echtscheidingen.  

 

De gewijzigde procedure heeft de responsabilisering van de ouders als belangrijkste doelstelling. In 

een eerste instantie worden zij uitgenodigd voor een afspraak met de Jugendambt, waar de ouders 

zelf een regeling kunnen overeenkomen. De taak van de Jugendambt blijft beperkt tot het geven van 

advies en ondersteuning. Daarna kunnen ze hun akkoord voorleggen aan de rechtbank en kan de 

rechtbank hun akkoord homologeren. Komen ze niet tot een akkoord, dan worden de ouders 

uitgenodigd voor een bemiddelingspoging. Wanneer ook dit niet blijkt te helpen, wordt er een 

deskundige aangesteld die moet proberen om de situatie te deblokkeren. Dit is de laatste kans van 

de ouders om alsnog zelf tot een overeenkomst te komen. Lukt ook dit niet, dan zal de rechter zelf 

een regeling opleggen. Vaak wordt in dat vonnis een formule toegevoegd die de ouders waarschuwt 

dat ze het hoederecht over hun kinderen kunnen verliezen wanneer de beslissing niet correct 
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uitgevoerd wordt.385.  

 

 De jeugdrechtbank van Dinant is de eerste rechtbank in België die gebruik heeft gemaakt van 180.

het model van Cochem. Ook hier bestaat het doel erin te voorkomen dat emoties de bovenhand 

krijgen tijdens een echtscheidingsprocedure waardoor de band tussen de ouders en het kind nog 

zwaarder op de proef gesteld wordt386. 

Als eerste heeft de jeugdrechtbank werk gemaakt van het verspreiden van informatie omtrent het 

nieuwe model bij de verschillende balies. Ze geven informatie omtrent de filosofie van de nieuwe 

werkwijze en bezorgen hen een modeltype verzoekschrift. Dit verzoekschrift bevat een aantal 

objectieve vragen die de rechter in staat stelt om zich een objectief beeld te vormen van de situatie. 

Ook de termen die gebruikt worden, zijn op zo’n manier gekozen dat ze zo neutraal mogelijk blijven. 

Het gebruik van de termen “eiser” en “verweerder” wordt vermeden en vervangen door termen 

zoals “de verzoeker” en “de andere ouder”. Deze kleine aanpassingen benadrukken dat de procedure 

slechts één doel heeft, namelijk een overeenkomst te sluiten die zoveel mogelijk in het belang van 

het kind is387.  

Daarnaast heeft de interdisciplinaire jeugdcommissie ook een gedragscode ontwikkeld voor de 

advocaten van de partijen. Zij worden aangespoord om te allen tijde het belang van het kind centraal 

te plaatsen en moeten taal hanteren die de consensus bevordert. De advocaten moeten hun 

werkwijze aanpassen in die zin dat ze niet de bedoeling hebben om de belangen van hun cliënt te 

verdedigen, maar dat ze hun cliënten overtuigen van het belang van een duurzame overeenkomst, in 

het belang van hun kinderen388.  

De ouders overhandigen de rechter een document waarin alle afspraken vermeld staan, die 

onderling totstand gekomen zijn. Het is dan aan de rechter om de overige twistpunten te beslechten. 

Daartoe hoort hij systematisch de kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar. Daarnaast is de rechter 
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degene die de rust en het wederzijds respect tussen de partijen ter zitting verdedigt389. De rechtbank 

waar het proces gevoerd wordt, wordt op zo’n manier ingericht dat de partijen niet de indruk krijgen 

dat ze elkaars tegenstander zijn.390 

Net zoals in Cochem bestaat de mogelijkheid om beroep te doen op een deskundige wanneer het 

conflict geëscaleerd is. Dit zijn meestal de gevallen waarin ook een kinderbeschermingsdossier 

geopend werd, die dan bij voorkeur ook behandeld wordt door dezelfde rechter. De deskundige 

heeft opnieuw als taak om de relatie tussen de ouders te verbeteren, zodat zij onderling tot een 

overeenkomst zouden kunnen komen. Lukt dit niet, dan zal de rechter uiteindelijk zelf een regeling 

opleggen.391 

 Het is duidelijk dat het model van Cochem probeert te zorgen voor een erg objectieve 181.

behandeling van de echtscheiding. Een noodzakelijke aanvulling is dat de rechter de partijen kan 

verwijzen naar een bemiddelaar, wanneer hij merkt dat de gesprekken moeilijk verlopen. Deze 

bemiddeling heeft niet als doel om een overeenkomst te sluiten, maar het is een poging om de 

ouders terug met elkaar te laten praten.  

De rol van deze bemiddeling is niet te onderschatten aangezien een ‘te’ objectieve behandeling ter 

zitting van de zaak ook risico’s inhoudt392. Het is immers zo dat de ouders met verschillende emoties 

worstelen gedurende een echtscheidingsprocedure. Deze emoties moeten erkend worden, zodat de 

ouders ze een plaats kunnen geven. Dit lijkt me niet alleen essentieel voor het welzijn van de ouders, 

maar zeker ook voor het welzijn van de kinderen. Indien de emoties volledig buiten beschouwing 

blijven, dreigt het conflict uitgesteld te worden naar de uitvoering van de omgangsregeling, wat 

evenmin in het belang van het kind is.  

 De voordelen van het Model van Cochem werden thans erkend door de Raad van Europa die 182.

                                                           

389
 B. MARIQUE en M. SANCHEZ, “De Cochem à Dinant: une procédure dans les respect de l’enfant”, RTDF 2014, 

(11) 25. 

390
 E. LANCKSWEERDT, "Bemiddeling en op bemiddeling gebaseerde aanpak van conflicten bij scheiding: het 

belang van het kind voorop", T.Not. 2015, (470) 488. 

391
 B. MARIQUE en M. SANCHEZ, “De Cochem à Dinant: une procédure dans les respect de l’enfant”, RTDF 2014, 

(11) 28-29. 

392
 B. MARIQUE en M. SANCHEZ, “De Cochem à Dinant: une procédure dans les respect de l’enfant”, RTDF 2014, 

(11) 27-28. 



 

97 
 

in zijn Resolutie “Equality and shared parental responsibility: the role of fathers”, expliciet verwijst 

naar de werkwijze van het Model van Cochem.393  

 

Met de nieuwe Wet Familierechtbank worden een aantal van deze principes ingevoerd. De wet zet in 

op de snelheid van een echtscheidingsprocedure, net als de mogelijkheden tot bemiddeling (artikel 

76, §1 en artikel 1253ter/1 Ger.W) en de responsabilisering van de ouders, door hun persoonlijke 

verschijning ter zitting te verplichten. (artikel 1253 ter/2, tweede lid Ger.W)394. 

Toch voert deze wet niet het volledige model door. Zo heeft de jeugdcommissie een aantal 

bedenkingen bij de waarborgen die de bemiddeling vereist (onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en 

vrijwilligheid). Volgens hen is er ook een risico op tijdsverlies en zouden ouders die niet kiezen voor 

de kamer van minnelijke schikking, gestigmatiseerd kunnen worden als “incapabele” ouders 

tegenover de capabele ouders die wel kiezen voor de kamer van minnelijke schikking. Ook het 

afschaffen van de verplichte aanwezigheid van het Openbaar Ministerie op straffe van nietigheid 

baart hen zorgen.395 

C.2. Regierechter in echtscheidingszaken 

 De wetgever kan er ook voor opteren om de andere richting uit te gaan en het emotionele 183.

conflict ter zitting wel een plaats te geven binnen de rechtbank. Dit is wat een rechtbank in Den Haag 

gepoogd heeft te doen. Het geschil wordt zodoende opgesplitst in een menselijke, een zakelijke en 

een juridische kant396.  

 

 De menselijke kant heeft betrekking op de onderliggende behoeften van de partijen. 184.

Vooraleer het proces begint, gaan de magistraten het dossier intensief voorbereiden en denken ze na 

over vragen die ze ter zitting kunnen stellen aan de partijen teneinde de voorliggende eis te 
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onderscheiden van de onderliggende belangen397. De rechters proberen om op die manier de kern 

van het conflict bloot te leggen. Daartoe krijgen zij een bijzondere training “conflictdiagnose voor 

familierechters”398.  

De zakelijke kant van het proces bestaat erin dat rechters op actieve wijze proberen om tot een 

duurzame oplossing te komen op basis van de onderliggende belangen van de partijen. Daarbij wordt 

ook telkens rekening gehouden met de belangen van de kinderen.399 Onderzoek zou aantonen dat 

het gevoel van procedurele rechtvaardigheid stijgt naarmate de partijen het gevoel hebben dat zij 

een stem kregen in de procedure en dat naar hen ook geluisterd werd. Zelfs wanneer de rechtbank 

weigert om een eis in te willigen, zal de eisende partij zich er sneller bij neerleggen wanneer de 

rechtbank erkenning heeft gegeven aan de onderliggende belangen.400 

D. Inzetten gerechtelijke experts 

 In het Hof van Beroep te Brussel bestaat de praktijk waarbij de rechter zich laat bijstaan door 185.

een gerechtelijk expert. Dit is bij voorkeur iemand met een psychologische achtergrond die zich 

gespecialiseerd heeft in het voorkomen, herkennen en verhelpen van manipulatie uitgaande van de 

ouders401. De expert werkt nauw samen met de partijen om de band tussen de ouders en het kind te 

behouden, of waar nodig te versterken. Daarnaast werkt hij ook nauw samen met de gevatte rechter, 

die bevoegd is om dwingende maatregelen op te leggen wanneer dit nodig zou zijn. Voorlopig is het 

zo dat de rechter hier enkel toe besluit wanneer hij tijdens de procedure merkt dat de band tussen 

het kind en een ouder verzwakt is.402 
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E. Eigen Kracht-conferenties 

 De Eigen Kracht-conferenties vinden hun oorsprong in een gebruik bij de Maori-bevolking in 186.

Nieuw-Zeeland. Om conflicten op te lossen, verkiezen zij de kringbenadering boven inmenging van 

buitenaf of van overheidswege. De betrokken partijen krijgen de mogelijkheid om hun eigen 

conflicten binnen bepaalde kringen, zoals familie of andere groepen, op te lossen. Uiteindelijk heeft 

deze vorm van conflictmanagement een wettelijke basis verkregen in Nieuw-Zeeland. Deze 

werkwijze kadert binnen de principes van het herstelgericht werken, zoals het ook in de Verenigde 

Staten of Canada wordt toegepast403.  

 

 Een Eigen Kracht-conferentie verloopt in drie verschillende fasen, te beginnen met een 187.

informatiefase. Tijdens deze fase geeft de coördinator voldoende informatie aan alle aanwezigen, 

omtrent de voorliggende problematiek. Wanneer de problematiek kadert in een juridische 

procedure, kan de betrokken rechter ook de juridische basisvoorwaarden uiteenzetten, waar de 

deelnemers rekening mee moeten houden bij het zoeken naar een oplossing.  

Daarna volgt de besloten overlegfase, waarbij alleen het aangesproken netwerk aanwezig mag zijn. 

Tijdens deze fase overleggen alle deelnemers tot ze een werkbaar plan hebben gevonden. Wanneer 

de voorliggende problematiek te maken heeft met kinderen, moeten ook zij betrokken worden bij de 

zoektocht naar een oplossing. De kinderen moeten hun visie en eventuele oplossing kunnen 

meedelen. Dit is belangrijk om de belangen van de kinderen niet uit het oog te verliezen.  

Wanneer er een plan overeengekomen is, start de derde en laatste fase. De partijen lichten hun plan 

toe aan de coördinator en eventuele hulpverleners. De rechter moet ook controleren of het plan 

voldoet aan de juridische basisvoorwaarden. Op het einde van deze fase moet het voor iedere 

betrokkene duidelijk zijn wat van hem/haar verwacht wordt404. 

 Mijns inziens zou een dergelijke werkwijze er op twee manieren voor kunnen zorgen dat 188.

manipulatie vermeden wordt, afhankelijk van de wijze waarop de Eigen Kracht-conferenties ingezet 

worden in de echtscheidingsprocedure. Wanneer de conferenties ingezet worden om een goede 

verblijfsregeling van het kind te vinden, en de netwerken van beide ouders geraadpleegd worden, is 

de kans veel kleiner dat een ouder het kind zal manipuleren. Dit omwille van de sociale druk die de 
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netwerken kunnen uitoefenen.  

De Eigen Kracht-conferenties kunnen ook ingezet worden om een ouder te helpen met eventuele 

problemen die hij heeft en die in zijn nadeel zouden kunnen werken bij het vastleggen van de 

verblijfsregeling van het kind. Ik denk dan aan een fysieke beperking of andere problemen, waardoor 

de rechter zou kunnen oordelen dat die ouder niet in staat is om het kind alleen op te voeden. De 

andere ouder zou het kind kunnen proberen te manipuleren door hem te wijzen op de problematiek 

waarmee die ouder geconfronteerd wordt. Door die ouder de kans te geven om binnen zijn netwerk 

te zoeken naar een oplossing, zal ook deze, weliswaar zeer subtiele vorm van, manipulatie 

onmogelijk worden.  

F. Strafbaar stellen 

 Volgens rechtspraak van het EHRM hebben de lidstaten een positieve verplichting om te 189.

voorkomen dat ouders een negatieve invloed kunnen hebben op de kinderen.405 Dit kan de lidstaat 

doen door de omgangsregeling aan te passen in het voordeel van de ouder die het kind niet 

beïnvloedt. Dit vergroot immers de kans dat de omgangsregeling uitgevoerd zal worden. Daarnaast 

kan de rechter bepalen dat de beïnvloedende ouder het kind enkel nog begeleid mag bezoeken. Deze 

beperking wordt gerechtvaardigd door het gevaar op psychologisch misbruik door deze ouder.406  

Om te bepalen of een kind beïnvloed werd door een van de ouders, moet er volgens het EHRM een 

up-to-date psychologisch onderzoek voor handen zijn.407 Bij de beoordeling door de nationale 

rechtbanken kan wel rekening gehouden worden met de gedragingen gesteld door de ouder die het 

slachtoffer is van de niet-uitvoering van de omgangsregeling.408 

 Deze positieve verplichting vloeit ook voort uit artikel 9 IVRK dat het recht op contact met 190.

beide ouders waarborgt. Hierop is slechts één uitzondering mogelijk, namelijk wanneer dit in het 

belang van het kind is.  
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 In België bestaat de mogelijkheid om bij de niet-uitvoering van de omgangsregeling artikel 191.

387ter BW en artikel 432 Sw. toe te passen. Wanneer de manipulatie daarentegen plaatsvindt tijdens 

de echtscheidingsprocedure, bestaan er minder middelen om hiertegen op te treden. Dit werd ook 

aangehaald door de heer SWENNEN op een symposium dat georganiseerd werd in het kader van de 

problematiek van de oudervervreemding.409  

SWENNEN erkent in zijn wetsvoorstel dat de gebrekkige afdwinging van omgangsregelingen leiden 

tot een wantrouwen in justitie, maar ook tot negatieve gevolgen voor de betrokken kinderen die 

vervreemd worden van één van de ouders.410  

 Eerder werd zijn voorstel, om een preventiebrochure te verspreiden met toelichting 192.

besproken (zie randnr. 164). 

Een volgende maatregel zou erin bestaan om de burgerlijke rechtbank strafrechtelijke bevoegdheden 

te geven in het kader van niet-uitvoering van de omgangsregeling. Als principe stelt SWENNEN voor 

om de onwillige ouder te straffen met een werkstraf. In het belang van het kind verdient deze straf 

de voorkeur boven een gevangenisstraf. Deze werkstraf zou hoofdzakelijk uitgevoerd moeten 

worden bij een instelling of v.z.w. van bijzondere jeugdzorg of die het omgangsrecht tot doel heeft.411 

 Als ultimum remedium kan de andere ouder zich eventueel baseren op de wettekst van 193.

artikel 442 quater Sw412, dat bovendien hogere straffen vooropstelt wanneer het misbruik 

plaatsvindt in hoofde van een kind. De vraag stelt zich of een gevangenisstraf en een geldboete wel 
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ideale straffen zijn om aan de manipulatie een einde te maken. Daarnaast kan zeker een 

gevangenisstraf bezwaarlijk in het belang van het kind zijn. Net zoals men er bij het 

Kinderontvoeringsverdrag vanuit gaat dat het niet in het belang van het kind is om het weg te halen 

uit zijn vertrouwde omgeving, kan het kind er alle belang bij hebben om het contact met de onwillige 

ouder niet zomaar te verbreken.413 

Ter illustratie haal ik hier het voorbeeld van Roemenië aan, waar oudervervreemding sinds februari 

2016 erkend werd als ernstig psychologisch misbruik van kinderen. De rechter heeft de mogelijkheid 

om te kiezen uit een aantal sancties wanneer hij vaststelt dat een ouder zijn kind moedwillig en 

onterecht opzet tegen de andere ouder. Zo kan hij het aantal ontmoetingen tussen het kind en de 

slachtoffer-ouder opvoeren of een programma introduceren waarin de bezoeken gradueel 

opgedreven worden. De rechter kan er ook voor kiezen om het omgangsrecht in het nadeel van de 

onwillige ouder te wijzigen of geldelijke straffen op te leggen.414  

 Persoonlijk ga ik akkoord met de stelling dat een ouder gestraft moet worden van zodra hij 194.

de band tussen het kind en de andere ouder saboteert. Het verlies van de band met één van de 

ouders kan psychologisch verregaande gevolgen hebben en moet dan ook erkend worden als 

psychische mishandeling. Aangezien een gevangenisstraf of geldboete mij niet opportuun lijkt, ben ik 

er ook voorstander van om de omgangsregeling in het nadeel van de onwillige ouder aan te 

passen415. Deze sancties werden ook door het EHRM getoetst en toegestaan.416 

Afdeling 2. Informering 

 Een volgend punt waar de wetgever kan inzetten om de impact op het kind te verlagen, 195.

bestaat erin dat het kind voldoende en correct geïnformeerd wordt over zijn rechten. Eerder werden 

reeds de bestaande initiatieven besproken, die als doel hebben om de kinderen te informeren (zie 

randnr. 195), maar ook hier is volgens mij nog ruimte voor verbetering.  
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Om de kennis van het kind nog te verbeteren, stel ik een aantal maatregelen voor, waarbij ik een 

onderscheid maak naargelang de leeftijd van de kinderen. Niet toevallig vallen de drie onderscheiden 

categorieën samen met het onderscheid dat gemaakt wordt in de scholen, namelijk kinderen in het 

middelbaar, in de lagere school en in de kleuterklas. Dit omwille van het feit dat de maatregelen 

meestal in de scholen zullen uitgevoerd worden. Scholen zijn de ideale plaats omdat op die manier 

alle kinderen bereikt worden en de wijze van informatie aangepast kan worden aan de individuele 

intellectuele capaciteiten. Dit laatste is van belang voor kinderen die aan een intellectuele beperking 

lijden. Wanneer die beperking voldoende verregaand is, kunnen zij aanspraak maken op de 

automatische begeleiding, die voorzien is voor kinderen jonger dan zeven jaar. Bovendien komt het 

verstrekken van informatie niet in strijd met de wens van scholen om hun neutraliteit te behouden. 

 In het algemeen is het ook aan te bevelen om in het kader van ouderschapstrainingen, 196.

trainingen te voorzien die kinderen helpen om zich te weren tegen manipulatiepogingen van hun 

ouders417 (zie randnr 162). 

§1. Kinderen van twaalf tot achttien jaar 

 Vandaag de dag zien we dat de meeste maatregelen zich richten tot kinderen van de leeftijd 197.

tussen twaalf en achttien jaar. Dit is verbazingwekkend, gezien het feit dat deze categorie, in 

tegenstelling tot de andere categorieën, over het algemeen in staat is om zelf informatie op te 

zoeken of informatie te vragen. Voor hen is er dan ook de minste nood aan aanvullende 

maatregelen. Mijns inziens volstaat het om enkel te vermelden dat het betreurenswaardig is dat in 

geen enkel leerplan voorzien is in lessen rond rechten, of kinderrechten. 

§2. Kinderen van zeven tot twaalf jaar 

 Voor kinderen van de leeftijd tussen zeven en twaalf jaar is momenteel niets voorzien, 198.

behalve een aantal bepalingen in het leerplan van de (tweede en) derde graad. (zie randnr. 128). Het 

gebrek aan een oproepingsplicht om gehoord te kunnen worden, versterkt nochtans hun 

afhankelijkheid. Zij zijn voorlopig aangewezen op de goodwill van hun ouders, de rechter of het 

Openbaar Ministerie om in de procedure te worden betrokken.  

                                                           

417
 R. WARSHAK, "Parental Alienation: Overview, Management, Intervention, and Practice Tips", J. Am. Acad. 

Matrimonial Law 2015, vol. 28, (181) 202. 
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Een verlaging van de leeftijd voor de informatieverplichting lijkt mij een eerste belangrijke stap in de 

goede richting418. Deze categorie is immers in staat om te lezen en hebben er dus zeker voordeel bij 

om een brochure te ontvangen. Eventueel kunnen deze brochures bijkomend verspreid worden via 

scholen of in plaatselijke bibliotheken. Dit voorkomt dat de brochure om gelijk welke reden niet tot 

bij het kind raakt. Ook de leerplannen kunnen in die zin aangepast worden dat kinderen al op jongere 

leeftijd vertrouwd worden met het concept van kinderrechten. 

§3. Kinderen jonger dan zeven jaar 

 Als laatste categorie bespreek ik kinderen die jonger zijn dan zeven jaar. Over het algemeen 199.

zijn deze kinderen niet in staat om zelf opzoekingen te doen en zij zullen slechts uitzonderlijk zelf 

hulp vragen aan derden om informatie te krijgen. Toch kan ook deze categorie reeds in staat zijn om 

hun mening kenbaar te maken. Lidstaten moeten aannemen dat kinderen over deze vaardigheden 

beschikken, waardoor ook deze categorie betrokken moet worden in de echtscheidingsprocedure419. 

Wanneer bewezen wordt dat de betrokken kinderen niet in de mogelijkheid zijn om hun mening te 

uiten, moet de rechter een maatschappelijk onderzoek bevelen of een gerechtsdeskundige 

aanstellen (zie randnr. 114 ev.). 

In deze leeftijdscategorie moet ervan uitgegaan worden dat zij volledig aangewezen zijn op hulp van 

derden om hun hoorrecht effectief te kunnen uitvoeren. Het is belangrijk om, zeker wanneer zo’n 

jonge kinderen betrokken zijn, maximaal in te zetten op de responsabilisering van de ouders. (zie 

randnr. 161). Omdat dit zeker niet in alle situaties haalbaar is, ben ik voorstander van een 

automatisch systeem dat zorgt voor een nauwe begeleiding van het kind door een persoon 

werkzaam in het CAW (of andere instelling), gedurende de volledige procedure. Dit voorstel komt uit 

een interview met een CLB-medewerkster.  

 

                                                           

418
 Vr. en Antw. Kamer 2015-16, 13 april 2016, nr. 54/379, 3 (Vr. nr. 10371 G. UYTTERSPROT). 

419
 § 20 en 21, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on 

the Rights of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). 
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Afdeling 3. Professionalisering 

 Ouders en kinderen zijn niet de enige actoren die een belangrijke rol spelen in een 200.

echtscheidingsprocedure. In iedere echtscheidingsprocedure zijn er immers ook professionelen die 

elk hun rol te vervullen hebben. De wetgever zou ook met betrekking tot deze professionelen 

maatregelen kunnen nemen, die leiden tot een lagere impact van de echtscheiding op de kinderen. 

Daarbij is het enerzijds van belang om de professionelen en degelijke opleiding te kunnen bieden. 

Anderzijds moeten professionelen ook middelen krijgen om de manipulatie vast te stellen. Vooral de 

rechter moet op de hoogte gebracht kunnen worden van iedere aanwijzing tot manipulatie.  

§1. Opleiding 

  Uit de eerste onderzoeksvraag blijkt duidelijk dat veel belang gehecht wordt aan de 201.

opleiding van de magistraten die belast zijn met het onderhoud420. Deze nood wordt bovendien 

versterkt door het feit dat het onderhoud principieel gevoerd wordt door de magistraat zelf. Het is 

dan ook toe te juichen dat het Gerechtelijk Wetboek het volgen van een gespecialiseerde opleiding 

als voorwaarde vooropstelt om het mandaat van familierechter op te kunnen nemen421. 

De huidige opleiding bestaat erin dat magistraten drie modules moeten volgen, betreffende het 

familierecht, het jeugdrecht en het horen van minderjarigen. In totaal duren de drie modules samen 

7 volle dagen. Tijdens de module “horen van minderjarigen” verwerven de magistraten de nodige 

competenties inzake de rollen en verantwoordelijkheden op burgerlijk en familiaal vlak en de 

internationale en procedurele aspecten (o.a. Verordening (EG) "Brussel II-bis"). Ze krijgen een 

theoretische basiskennis van de jeugdbescherming, de integrale jeugdhulp, de bijzondere 

jeugdbijstand, het herstelrecht en bemiddeling, geesteszieke minderjarigen,… Magistraten leren er 

ook de noden van de minderjarigen te begrijpen, hoe ze de minderjarige kunnen horen en ze worden 

in staat gesteld om conflicten ter zitting te diagnosticeren en te beheren.422 Naast deze opleiding, 

                                                           

420
 § 25-26, Concluding observations: Belgium, on the fifty-fourth session, Committee on the Rights of the Child, 

(18 juni 2010), UN Doc. CRC/C/BEL/CO/3-4 (2010). 

Ook de medewerkster van de kinderrechtswinkel benadrukt het belang van een correcte en aangepaste 
opleiding van de magistraten.  

421
 Artikel 259sexies, §1, 1° Ger.W. 

422
 IGO, Opleidingscatalogus, www.igo-ifj.be/nl/content/igo-online (consultatie 2 mei 2017). 
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kunnen de familierechters nog andere opleidingen vrijwillig volgen, waarvan de kosten gedragen 

worden door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. 

Uit de werkgroep van minister GEENS blijkt dat de verplichte opleiding nog voor verbetering vatbaar 

is en de onderhouden met kinderen nog te oppervlakkig zijn. De werkgroep is belast met het 

uitwerken van voorstellen om hieraan tegemoet te komen.423  

 Naast deze opleidingen zijn er nog andere initiatieven die als doel hebben om de 202.

familierechters te helpen bij hun taak om het onderhoud met het kind uit te voeren;  

Zo is er de intersectorale werkgroep “hoogconflictueuze scheiding”, waar de kinderrechtswinkel bij 

betrokken is. Deze werkgroep richt zich tot de professionelen in het netwerkgebied Deinze-Eeklo-

Gent en heeft als taak het bevorderen van de intersectorale samenwerking en deskundigheid van 

professionelen424.  

Daarnaast is er ook het Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten dat bijdraagt aan de verspreiding van 

informatie over de rechtspositie van kinderen voor professionelen. Uit het Jaarverslag van het 

Kinderrechtencommissariaat blijkt dat zij dit tijdschrift vaak gebruiken om aan het werkveld duidelijk 

te maken op welk gebied zij de meeste klachten ontvangen via hun Klachtenlijn en waar 

professionelen dus extra aandacht aan kunnen besteden.425 

 Een opleiding mag zich niet alleen beperken tot de magistraten, maar moet uitgebreid 203.

worden naar alle professionelen die te maken krijgen met kinderen wiens ouders willen scheiden. Ik 

denk daarbij vooral aan scholen die kinderen informeren over hun rechten en waar ze terecht 

kunnen met eventuele vragen. Het spreekt voor zich dat het noodzakelijk is dat zij beschikken over 

correcte informatie, om te voorkomen dat kinderen verkeerd geïnformeerd worden. Eventueel 

kunnen zij opleidingen volgen die georganiseerd worden door de kinderrechtswinkel. Scholen 

kunnen er ook voor kiezen om het informeren van hun leerlingen uit te besteden aan medewerkers 

                                                           

423
 COMMISSIE JUSTITIE, Werking familierechtbank, www.koengeens.be/news/2016/10/26/werking-

familierechtbank (consultatie 2 mei 2017). 

424
 X., Werkgroep HoogConflictueuze Scheidingen , www.omgaanmetvechtscheiding.be/werkgroep.html 

(consultatie 2 mei 2017). 

425
KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT, Jaarverslag 2015-16. Te veel geschillen over verschillen, Kampenhout, 

Artoos, 2016, 41. 

http://www.koengeens.be/news/2016/10/26/werking-familierechtbank
http://www.koengeens.be/news/2016/10/26/werking-familierechtbank
http://www.omgaanmetvechtscheiding.be/werkgroep.html
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van de kinderrechtswinkel en de leerlingen door te verwijzen wanneer zij bijkomende vragen 

hebben. Het lijkt mij ook sterk aan te raden om tijdens de opleiding van de familierechters aandacht 

te besteden aan subtiele aanwijzingen van manipulatie426. 

§2. Manipulatie vaststellen 

 Een belangrijke vaststelling uit het IPOS-onderzoek is dat rechters van mening zijn dat zij over 204.

te weinig tools beschikken om iedere vorm van manipulatie op te merken.427 Het lijkt mij weinig 

realistisch om voor te houden dat magistraten alle gevallen van manipulatie kunnen achterhalen, hoe 

uitgebreid de tools waarover ze beschikken ook mogen zijn. Toch zijn er volgens mij nog een aantal 

opties waarover de wetgever kan nadenken om manipulatie aan het licht te brengen.  

Het EHRM heeft overigens meermaals geoordeeld dat lidstaten een positieve verplichting hebben 

om te voorkomen dat een van de ouders zijn kind kan manipuleren428. Een goede relatie met beide 

ouders wordt bovendien uitdrukkelijk erkend als een recht in artikel 9.3 IVRK. 

 Uit het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat blijkt dat zij vooral problemen 205.

merken bij ouders met psychiatrische, verslavings- of agressieproblemen429. Het lijkt me dan ook 

interessant voor de rechter om hiervan op de hoogte gebracht te worden. Dit zou kunnen door het 

gerechtelijk verleden na te gaan van de betrokken ouders of door automatische meldingen, 

uitgaande van familie en kennissen van de betrokkenen of van psychiatrische instellingen.  

 

 Een tweede optie is het invoeren van een verplicht attitudeonderzoek aan het begin van 206.

iedere procedure tot echtscheiding, zoals reeds bestaat in Californië. Daartoe werd door de heer 

                                                           

426
 BUREAU VOOR PUBLICATIES (Europese Commissie), Praktijkgids voor de toepassing van de verordening 

Brussel Iibis, s.l.,Publications Office, 2015, 78. 

K. HERBOTS en E. ROEVENS, "Participatie van het kind in het gerechtelijk scheidingsproces: droombeeld of 
realiteit?", TJK 2012, (23) 36. 

427
 K. HERBOTS en E. ROEVENS, "Participatie van het kind in het gerechtelijk scheidingsproces: droombeeld of 

realiteit?", TJK 2012, (23) 31. 

428
 EHRM 24 september 2007, nr. 25326/03, Patera/Tsjechische Republiek, dissenting opinion J.-P. COSTA en A. 

MULARONI; EHRM 26 augustus 2009, nr. 4023/04, Amanalachioai/Roemenië; EHRM 19 januari 2016, nr. 
36137/13, G.B/Litouwen. 

429
 KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT, Jaarverslag 2015-16. Te veel geschillen over verschillen, Kampenhout, 

Artoos, 2016, 147. 
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SWENNEN reeds een wetsvoorstel ingediend430. Ondanks enkele beperkte maatregelen, zoals 

bijvoorbeeld de wet inzake gelijkmatige huisvestiging, is SWENNEN van mening dat de wetgever 

vandaag nog te weinig aandacht heeft voor het gevaar op ouderverstoting.  

 

Om daaraan tegemoet te komen, doet hij een voorstel om bepaalde vragenlijsten verplicht te laten 

invullen door de ex-echtgenoten, aan het begin van de echtscheidingsprocedure. Deze vragenlijsten 

zouden wetenschappelijk onderbouwd zijn en weergeven hoe belangrijk een ouder de relatie tussen 

zijn kind en de andere ouder acht. Het spreekt voor zich dat dergelijke vragenlijsten een belangrijke 

indicatie kunnen vormen voor het bepalen of er al dan niet een risico op manipulatie bestaat.  

 

 Ten derde kan de rechter uiteraard tijdens het geding zelf aandacht besteden aan de omgang 207.

tussen de ex-echtgenoten onderling. Zowel lichamelijke als verbale communicatie kan daarbij van 

belang zijn. Ook uit de manier waarop de conclusies van de advocaten geformuleerd zijn of de 

kennelijk onredelijke eisen van een partij kunnen aanwijzingen zijn voor het gevaar op manipulatie. 

Uiteraard is het voor de rechter enkel mogelijk om non-verbale communicatie te beoordelen 

wanneer de partijen persoonlijk verschijnen. 

 

 Ten vierde kunnen ook eigenschappen van het kind bepalend zijn voor het risico op 208.

manipulatie, bijvoorbeeld een mentale handicap of een jonge leeftijd. Rechters geven in het IPOS ook 

aan dat zij kritischer omgaan met de mening van jongere kinderen omdat zij vaak kwetsbaarder zijn 

voor manipulatie dan oudere kinderen.431 

 

 Ten vijfde zou de rechter ook informatie kunnen verkrijgen van scholen of CLB’s. Uit het 209.

interview met een leerlingenbegeleider en de CLB-medewerkers blijkt dat zij vaak vermoeden dat er 

in een bepaalde situatie sprake kan zijn van manipulatie uitgaande van (één van) de ouders. Zij 

vinden het vaak jammer dat zij in zulke situaties niet de mogelijkheid hebben om daarvan melding te 

doen aan de rechter die belast is met het onderhoud.  

                                                           

430
 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 374bis in het Burgerlijk Wetboek, teneinde via het snel 

attitudeonderzoek oudervervreemding van kinderen na scheiding te voorkomen, Parl. St. Senaat 2007-08, nr. 4-
587/1. 

431
 K. HERBOTS en E. ROEVENS, "Participatie van het kind in het gerechtelijk scheidingsproces: droombeeld of 

realiteit?", TJK 2012, (23) 31. 
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Afdeling 4. Maatregelen tijdens het onderhoud 

 Zoals blijkt uit de bespreking van de eerste onderzoeksvraag is er nogal wat ruimte voor 210.

verbetering op het vlak van het hoorrecht. Vanuit het actuele kindbeeld is het belangrijk om zoveel 

mogelijk rechten toe te kennen aan de kinderen, maar ook te voorzien in bescherming bij de 

uitoefening van hun rechten, waar nodig (zie randnr. 2). De bescherming zal een belangrijke rol 

spelen wanneer het gaat over de modaliteiten van het onderhoud zelf.  

De mate van bescherming moet afhankelijk zijn van de leeftijd van de kinderen en van het al dan niet 

conflictueuze karakter van de echtscheiding. Hieronder volgt een bespreking van de wijzigingen die 

mij opportuun lijken. Daarbij maak ik een onderscheid tussen de echtscheiding op basis van 

onherstelbare ontwrichting, waarvan vermoed kan worden dat de situatie conflictueus is, en de 

echtscheiding op basis van onderlinge toestemming, waar dat vermoeden minder zal spelen.  

§1 Echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting 

 Uit het interview met een leerlingenbegeleider blijkt dat scholen het niet wenselijk achten 211.

om automatisch op de hoogte gebracht te worden van een echtscheidingsprocedure waarmee één 

van de leerlingen geconfronteerd wordt. Dit vooral omwille van de privacy van de ouders. Kinderen 

beschikken zelf altijd over de mogelijkheid om vrijwillig op gesprek te gaan bij de 

leerlingenbegeleider, die hen zo goed mogelijk probeert te begeleiden doorheen de 

echtscheidingsprocedure. Een automatische begeleiding kan enkel gerechtvaardigd zijn bij kinderen 

die jonger zijn dan zeven jaar, of wanneer hun intellectuele capaciteiten eerder beperkt zijn (zie 

randnr. 199). 

 

 De huidige regeling omtrent de informatiebrochure wens ik te behouden. Op deze manier 212.

worden de kinderen opnieuw herinnerd aan hun hoorrecht. Eventueel stel ik voor om de 

leeftijdsgrens van twaalf jaar te verlagen naar de leeftijd van zeven jaar aangezien kinderen op die 

leeftijd algemeen genomen in staat zijn om te lezen. Het is belangrijk om maatregelen in te voeren 

die ertoe leiden dat het kind de informatiebrochure daadwerkelijk verkrijgt. Dit kan door de brochure 

in scholen ter beschikking te stellen, of ze per post tegen ontvangstbevestiging te versturen.432  

 

                                                           
432

 C. MAES, “Rechten van het kind, belang(en)-rijk” in Personen- en familierecht: gezin en recht in een 
postmoderne samenleving, Gent, Mys en Breesch, 1993, 396. 
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 In plaats van het hoorrecht afhankelijk te maken van een verzoek daartoe, ben ik ervan 213.

overtuigd dat het kind verplicht opgeroepen moet worden, teneinde gehoord te worden433. Dit volgt 

uit de filosofie dat kinderen zoveel mogelijk rechten moeten krijgen (zie eerder). De enige 

uitzondering die op dit principe mogelijk zou kunnen zijn, is het feit dat het kind niet in staat is om 

zijn mening te uiten. Daarbij moet de rechter rekening houden met de ruime interpretatie die het 

VN-Kinderrechtencomité in zijn algemene aanbeveling voorstelt.434 

De kinderen behouden uiteraard wel het recht om niet te verschijnen en zich op hun zwijgrecht te 

beroepen. Wanneer het kind beslist om te zwijgen, staat de mogelijkheid voor de rechter open om 

via maatschappelijke onderzoeken of een gerechtsdeskundige informatie te verkrijgen over de 

thuissituatie. Op deze manier verkrijgt de rechter op onrechtstreekse wijze toch de nodige kennis om 

over de zaak te beslissen (zie randnr. 116 ev.). Komt er geen reactie op de brochure of daagt het kind 

niet op voor het onderhoud, kan de rechter ervan uitgaan dat het kind zich beroept op zijn 

zwijgrecht. Het kind kan later vanzelfsprekend terugkomen op zijn beslissing en alsnog vragen om 

gehoord te worden. 

 Wat betreft de persoon die het onderhoud afneemt, meen ik dat er een onderscheid dient te 214.

zijn naargelang de leeftijd van het kind. Voor kinderen jonger dan twaalf jaar verkies ik een lokaler 

onderhoud, principieel afgenomen door iemand anders dan de rechter.435 Dit omwille van de nood 

                                                           

433
 K. HERBOTS en E. ROEVENS, "Participatie van het kind in het gerechtelijk scheidingsproces: droombeeld of 

realiteit?", TJK 2012, (23) 34: uit dit interview blijkt dat rechters weigerachtig staan tav een verplicht hoorrecht. 
Zij gaan ervan uit dat het volstaat om het onderhoud te voeren op verzoek van de rechter of de partijen. Verder 
in het onderzoek blijkt dat zij een verplicht hoorrecht overbodig achten omdat dit enerzijds veel tijd in beslag 
neemt en zij anderzijds van mening zijn dat het onderhoud in sommige gevallen geen meerwaarde kan bieden. 
Het eerste argument wordt in mijn voorstel aangepakt door het onderhoud te laten plaatsvinden door een 
derde, waardoor de rechters zelf minder tijd “verliezen”. Het tweede argument gaat mijns inziens niet op, 
aangezien Artikel 12 IVRK geen uitzondering voorziet op het principiële recht om gehoord te worden. Zelfs 
wanneer het onderhoud op zich weinig meerwaarde kan bieden voor de beslissing van de rechter, kan dit 
onderhoud toch een belangrijke waarde hebben voor het kind. 

434
 § 21, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on the 

Rights of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). 

435
 K. HERBOTS en E. ROEVENS, "Participatie van het kind in het gerechtelijk scheidingsproces: droombeeld of 

realiteit?", TJK 2012, (23) 33: enkele rechters maken zich zorgen over de emotionele drempel en de praktische 
haalbaarheid voor de kinderen om naar de rechter te gaan. 

K. HERBOTS en E. ROEVENS, "Participatie van het kind in het gerechtelijk scheidingsproces: droombeeld of 
realiteit?", TJK 2012, (23) 37: Deze werkwijze komt ook tegemoet aan hoge werklast voor rechters om het zelf te 
doen en bijkomend het eventuele gemis aan gepaste competenties om met het kind te spreken. 
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aan extra bescherming, gezien hun jonge leeftijd (zie randnr. 2). Voor het kind zal dit tot gevolg 

hebben dat de drempel om zijn mening te uiten, zowel praktisch als emotioneel, aanzienlijk verlaagd 

wordt. Deze persoon ook de gepaste opleiding gehad hebben om met kinderen te spreken en tegelijk 

aandacht te hebben voor eventuele manipulatie436.  

Ondanks de vele voordelen die een lokaler onderhoud kan bieden, moet het kind de mogelijkheid 

behouden om rechtstreeks te kunnen spreken met degene die de uiteindelijke beslissing zal nemen. 

Als uitzondering op de regel zou ik dan ook voorzien in de mogelijkheid om een onderhoud met de 

rechter zelf te verkiezen. Dit is ook wat het VN-Kinderrechtencomité aanbeveelt.437 Deze 

keuzemogelijkheid moet vermeld worden in de informatiebrochure, evenals de contactgegevens van 

de persoon die principieel aangewezen is om de betrokken kinderen te horen. Ook de plaats en het 

tijdstip waarop het onderhoud door zal gaan, moeten in de brochure vermeld zijn. 

 Indien het onderhoud afgenomen wordt door een derde dient deze een verslag op te maken 215.

dat meegedeeld wordt aan de rechter. De inhoud van het verslag wordt beperkt tot een korte 

samenvatting van de indrukken en de uitspraken van tijdens het onderhoud. Daarbij kan de derde 

gebruik maken van de techniek die toegepast wordt in het model van Cochem, namelijk het 

beperken van de vermeldingen tot objectieve gegevens en het weglaten van provocerende of 

kwetsende uitspraken. (zie randnr. 180)  

Wanneer er aanwijzingen zijn dat het kind gemanipuleerd werd, wordt dit ook meegedeeld aan de 

rechter. Deze beschikt dan over de eerder besproken mogelijkheden om de manipulatie te 

remediëren (zie randnr. 161 ev.). Wanneer de school een melding maakt van mogelijke manipulatie, 

wordt daar bijzondere aandacht aan besteed tijdens het onderhoud met het kind en in de verdere 

procedure. Belangrijk is dat deze melding een loutere aanwijzing is die door de rechter of de derde 

verder onderzocht dient te worden. 

                                                           

436
 § 25-26, Concluding observations: Belgium, on its fifty-fourth session, Committee on the Rights of the Child, 

(18 juni 2010), UN Doc. CRC/C/BEL/CO/3-4, (2010). 

437
 § 36, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on the 

Rights of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). Uit het interview met de medewerkster van de 
kinderrechtswinkel blijkt duidelijk haar voorkeur voor een onderhoud met de rechter zelf. In de praktijk ziet zij 
veel kinderen die er op staan om alleen met de rechter te praten. Een kantmelding die men hier wel bij kan 
maken, is dat dit meestal gaat om erg assertieve kinderen. (zie randnr. 142) 
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Ook de rechter maakt een verslag op van het onderhoud indien hij het onderhoud afneemt. Om 

ervoor te zorgen dat de rechter zich tijdens het onderhoud kan focussen op het gesprek met het kind 

zelf, stel ik voor dat het onderhoud opgenomen wordt. De rechter maakt het verslag dan achteraf op, 

aan de hand van de opnames.  

Het kind kan kennis nemen van het verslag vooraleer het verslag bij het dossier gevoegd wordt en de 

partijen er kennis van kunnen nemen. Wanneer het kind een passage wenst te schrappen uit het 

verslag, dient de rechter hem erop te wijzen dat de rechter in dat geval geen rekening meer kan 

houden met wat geschrapt werd.  

 Net zoals het VN-Kinderrechtencomité verduidelijkt in zijn algemene aanbeveling zou het 216.

kind de mogelijkheid moeten kunnen hebben om zijn mening op verschillende momenten te uiten. 

Het hoorrecht is immers geen éénmalig recht, maar een voortdurend recht dat zich doorheen de 

volledige procedure blijft manifesteren438.  

 

 Mijns inziens komt deze manier van werken tegemoet aan een aantal belangrijke 217.

beperkingen van het huidige hoorrecht. Niet onbelangrijk is ook dat deze werkwijze de werklast van 

de rechters zelf enorm verlicht aangezien zij zelf niet meer principieel belast zijn met het onderhoud. 

Zij kunnen nu rekening houden met alles wat opgenomen werd in het verslag, dat bovendien 

opgemaakt werd door iemand met bijzondere beroepskennis. Daardoor verdwijnt het risico dat de 

rechter rekening houdt met uitspraken of indrukken die niet in het verslag vermeld staan, waardoor 

de rechten van verdediging in hoofde van de ouders gewaarborgd kan blijven. 

 

 Uit het IPOS blijkt evenwel dat vele rechters toch een meerwaarde hechten aan een 218.

persoonlijk onderhoud met het kind zelf439. Het spreekt voor zich dat ook de rechters nog altijd over 

deze mogelijkheid beschikken, indien zij dit nodig achten.  

                                                           

438
 § 13, General Comment no. 12. On its 51st session. The right of the child to be heard, Committee on the 

Rights of the Child, (1 juli 2009) UN Doc. CRC/C/GC/12 (2009). Dit voorstel komt uit mijn interview met de 
medewerkster van de kinderrechtswinkel. Zij ziet vaak kinderen die wisselen van mening gedurende de 
procedure. Een opvolging van meerdere gesprekken moet de rechter (of de derde) instaat stellen om een rode 
draad te zoeken doorheen het verhaal. Zo zouden ook tekenen van manipulatie aan het licht kunnen komen.  

439
 K. HERBOTS en E. ROEVENS, "Participatie van het kind in het gerechtelijk scheidingsproces: droombeeld of 

realiteit?", TJK 2012, (23) 31. 
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§2. Echtscheiding op basis van onderlinge toestemming 

 Het is duidelijk dat de net besproken procedure als voornaamste doel heeft om de belangen 219.

van het kind te behartigen in een situatie waarin het belang van kind conflicterend kan zijn met de 

belangen van zijn ouders. Dergelijke bescherming is niet in alle echtscheidingssituaties noodzakelijk. 

Het is daarnaast ook belangrijk dat de ouders niet het gevoel krijgen dat ze iedere controle over de 

omgangsregeling verliezen. Zeker wanneer zij zelf in staat zijn om in onderling akkoord een regeling 

te voorzien, zoals het geval is bij de echtscheiding op basis van onderlinge toestemming. 

 

 In dergelijke procedure zou ik voorstellen om de procedure te volgen die ik eerder besprak 220.

bij het ouderschapsplan. De ouders kunnen zelf een voorstel doen over alle te nemen maatregelen 

en doen daarbij een beroep op een bemiddelaar. Deze staat in voor de belangen van het kind en 

vraagt ook naar zijn mening, betreffende het voorstel dat de ouders zijn overeengekomen. Indien 

nodig kan de bemiddelaar bemiddelen bij eventuele moeilijkheden.  

Daaropvolgend begeven de ouders zich naar de notaris, die de overeenkomst in een notariële akte 

zal opnemen. Deze controleert enkel of de tussenkomende bemiddelaar erkend is en of de 

overeenkomst een antwoord biedt op alle wettelijk verplichte regelingen.  

 Deze werkwijze zorgt mijns inziens voor een betere allocatie van de beschikbare 221.

werkmiddelen van Justitie. Enerzijds hoeven de rechters zich niet langer bezig te houden met 

echtscheidingsprocedures waar de ouders hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen en er zich 

geen geschillen meer voordoen. Anderzijds kunnen zij zich intensiever bezighouden met de 

echtscheidingsprocedures waar er zich wel geschillen voordoen en waar het belang van het kind dus 

iets fragieler lijkt. 

Deze werkwijze zou de ouders er ook kunnen toe brengen om hun verantwoordelijkheden sneller op 

te nemen, aangezien een procedure voor de rechtbank vaak langer aansleept en doorgaans ook 

meer geld kost. Bovendien vind ik het belangrijk om respect te hebben voor het ouderlijk gezag in de 

mate waarin ouders erin slagen om onderling overeen te komen. Als laatste argument zie ik niet in 

waarom ouders, die in goede verstandhouding beslissen om te scheiden, anders behandeld moeten 

worden dan ouders die, bijvoorbeeld omwille van het werk of andere redenen, beslissen om apart te 

gaan wonen. Ook zij moeten een regeling uitwerken voor hun kinderen, die aan geen enkele controle 

onderworpen is.  
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Conclusie 

 Het actuele kindbeeld stelt duidelijk dat kinderen enerzijds principieel hun rechten moeten 222.

kunnen uitoefenen, aangezien er een vermoeden geldt dat zij daartoe voldoende competent zijn. 

Anderzijds kan het zijn dat specifieke omstandigheden ervoor zorgen dat de kinderen toch 

incompetent blijken te zijn. In het kader van hun hoorrecht in de echtscheidingsprocedure van hun 

ouders, ben ik van mening dat zij competent zijn van zodra de kinderen in staat zijn om hun mening 

te uiten. Niettemin zijn er een aantal kenmerken specifiek aan een echtscheidingsprocedure, 

waardoor het kind in een precaire situatie terechtkomt. Afhankelijk van de situatie moeten er in dat 

geval maatregelen genomen worden om de impact op het kind zo laag mogelijk te houden.  

 

Uit de interviews is gebleken dat de wetgever daarbij moet inzetten op drie pijlers: 

responsabilisering, informering en professionalisering. Aansluitend kan de wetgever maatregelen 

nemen die betrekking hebben op de uitvoering van het onderhoud met het kind zelf.  

 

De responsabilisering heeft als doel om de ouders aan te zetten om in samenspraak met de kinderen 

tot een regeling te komen. Om dit te kunnen bereiken is het van kapitaal belang dat de ouders zich, 

ondanks hun onderlinge geschillen, blijvend en uitsluitend focussen op het belang van hun kinderen. 

Om dit te bereiken kan de wetgever verschillende mechanismen invoeren, ter bevordering van de 

onderlinge relaties.  

 

Daarnaast is het ook van groot belang dat de kinderen alle nodige informatie verkrijgen over hun 

rechten en de procedure. Temeer wanneer de responsabilisering van hun ouders faalt en zij zelf sterk 

in hun schoenen moeten kunnen staan om eventuele manipulatie aan zich voorbij te laten gaan.  

 

De professionelen die tussenkomen of de kinderen begeleiden, moeten een degelijke opleiding 

gekregen hebben en moeten ook kunnen ingrijpen waar nodig, om de belangen van de betrokken 

kinderen te beschermen. Uiteraard is dit ook pas van belang wanneer de responsabilisering van de 

ouders mislukt is. In het geval dat de responsabilisering van de ouders wel succesvol is gebleken, 

moeten de professionelen zich onthouden van elke handeling die het ouderlijk gezag zou kunnen 

beknotten.  

 

Als laatste besprak ik een aantal wijzigingen in de echtscheidingsprocedure, waardoor ook tegemoet 

kan gekomen worden aan de precaire positie van de kinderen.  
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Algemene Conclusie 

Door het ondertekenen van het IVRK heeft België zich ertoe verbonden om een kind, wiens ouders 

scheiden, een plaats te geven binnen die echtscheidingsprocedure. Het recht om tussen te komen, is 

beperkt tot het uiten van zijn mening en de verplichting voor de rechter om hiermee rekening te 

houden. Het onderzoeksopzet van deze masterproef bestond erin om te onderzoeken of het kind 

over een daadwerkelijk hoorrecht beschikt. Daarnaast werd onderzocht of deze tussenkomst ook op 

een correcte manier gebeurt, in die zin dat rekening moet worden gehouden met de precaire situatie 

waarin het kind zich bevindt.  

De erkenning dat kinderen rechten moeten krijgen en deze ook moeten kunnen uitoefenen, volgt uit 

een gewijzigd kindbeeld. Volgens dit gewijzigd kindbeeld moeten kinderen principieel rechten 

hebben, behalve wanneer hun incompetentie bewezen werd. Dit kindbeeld vormt de rode draad 

doorheen beide hoofdstukken.  

Wat betreft de vraag of het kind beschikt over de mogelijkheid om tussen te komen, is duidelijk 

gebleken dat het kind vandaag over een sterker hoorrecht beschikt dan in het verleden. Toch ben ik 

van mening dat de wetgever nog wat werk voor de boeg heeft, indien hij wil voldoen aan de 

internationale verplichtingen. Omwille van de bestaande uitzonderingen op het hoorrecht, is er 

volgens nog mij geen sprake van een principieel hoorrecht. De rechter heeft immers de mogelijkheid 

om het onderhoud met het kind te weigeren en daar is bovendien geen controle op, aangezien er 

geen beroep mogelijk is tegen deze weigering. Dit is niet in overeenstemming met wat het huidige 

kindbeeld en het VN-Kinderrechtencomité vooropstellen: Alleen bij bewezen incompetentie of 

wanneer het kind niet in staat is om zijn mening te uiten, kan het kind zijn hoorrecht verliezen. 

Wat betreft de tweede vraag, kan besloten worden dat het huidige recht niet voldoende aandacht 

besteedt aan de precaire positie waarin het kind zich kan bevinden. Om te voorkomen dat kinderen 

incompetent worden bevonden wegens deze precaire positie, of om te voorkomen dat zij hun 

hoorrecht verliezen bij wijze van beschermingsmaatregel, kan de wetgever inzetten op 

responsabilisering, informering en professionalisering. Zeker op het gebied van responsabilisering is 

er nog ruimte voor verbetering. Daarnaast bieden ook de modaliteiten van het hoorrecht kansen om 

tegemoet te komen aan deze precaire positie.  

Hoewel het hoorrecht van het kind aldus niet waterdicht is, kunnen we toch concluderen dat het 

kind vandaag een sterker hoorrecht heeft en daarmee een stem heeft in de 
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echtscheidingsprocedure. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat de wetgever alsnog ruimte 

heeft om inspanningen te leveren, om te voorkomen dat “(...) The only viable move.. is not to move” 

en er van “Zugzwang” geen sprake meer kan zijn. 
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Bijlage I: informatiebrochure ‘Tzitemzo’, Kinderrechtswinkel voor kinderen jonger dan 12 jaar  
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Bijlage II: informatiebrochure ‘Tzitemzo’, Kinderrechtswinkel voor kinderen ouder dan 12 jaar  

 

 


