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Dag belangenbehartiger! 

De relatie tussen grootouders en hun kleinkinderen is heel bijzonder. Zeker als je voor de eerste 
keer een kleinkind verwelkomt. Grootouders ervaren dit vaak als een belangrijke mijlpaal in hun 
leven. Grootouders en kleinkinderen vervullen een heel belangrijke rol in elkaars leven. Niet alleen 
om hun kinderen te ondersteunen in opvangnoden, maar in eerste instantie zijn grootouders graag 
betrokken en oprecht geïnteresseerd, zo blijkt uit onderzoek van de Gezinsbond. Ook de 
kleinkinderen zelf genieten van de zorg van oma en opa. 

Toch kan er ook, buiten je wil om, een kink in de kabel komen. Welke rechten je dan hebt, lees je 
in deze infomailing. Grotere fan van het gesproken woord? Dat treft, je kan ons sinds enige tijd ook 
beluisteren! Op radio VBRO, tijdens onze wekelijkse rubriek 'Vraag het aan OKRA' gaan we in op 
jullie vragen. Nog geen luisteraar? Klik dan zeker even door op de link of stem op donderdag rond 
11u af op radio VBRO. 

 

Heb je zelf nog een vraag, aarzel dan niet om ze ons te bezorgen! 

Omgangsrecht grootouders en kleinkinderen 

Bijna 80 % van de grootouders helpt hun kinderen met de combinatie werk en gezin en 91 % vangt 
hun kleinkinderen op als ze ziek zijn. Het lijkt er op dat veel grootouders vooral uit noodzaak ingezet 
worden, maar niets is minder waar. Grootouders zien er niet tegenop om voor hun kleinkinderen te 
zorgen. 90 procent is tevreden met de rol die ze spelen voor de kleinkinderen en 8% wil zelfs een 
grotere rol. Oma's en opa's zijn in eerste instantie erg graag betrokken en zijn oprecht geïnteresseerd 
in de activiteiten waar de jongeren aan deelnemen. Ze doen het met heel hun hart, want het jong 
geweld houdt hen alert en ze blijven dicht bij de leefwereld van de jongeren. Bovendien – of het nu 
bewust of onbewust gebeurt – geven grootouders familietradities door die in het geheugen van de 
kleinkinderen nog vele jaren nazinderen. 

Is alles altijd rozengeur en maneschijn?  

https://ymlpmail5.net/14ed4jqqjazaehhumagabwyafawyme/click.php
https://ymlpmail5.net/4c9b0jqqbaaaehhumaaabwyapawyme/click.php


 

  Nee!  
Een waaier aan gebeurtenissen kan de oorzaak zijn van een kink in de kabel 
tussen grootouders en kleinkinderen: conflicten tussen ouders en 
grootouders, overlijden of ziekte van een ouder, echtscheiding, 
uithuisplaatsing, geografische afstand, tijdsgebrek... Het grote aantal nieuw 
samengestelde gezinnen maakt de familiale relaties er niet eenvoudiger op. 
Gelukkig is er wetgeving die ervoor kan zorgen dat grootouders en 
kleinkinderen elkaar kunnen blijven ontmoeten.  

Wijziging wetgeving (juli 2018) 

Grootouders hebben in principe recht op persoonlijk contact met hun kleinkinderen. Dat staat 
sinds vorig jaar uitdrukkelijk ingeschreven in het Burgerlijk Wetboek. Maar in de praktijk kan het er 
soms ‘hard’ aan toe gaan. 

  

Waarom is de wetgeving gewijzigd? 

 De wetgever achtte het nodig een wetswijziging door te voeren omwille 

van volgende overwegingen: 

 Grootouders en kleinkinderen hebben een bloed- én 
genegenheidsband, die op een positieve manier bijdraagt tot de 
vorming van de persoonlijkheid van het kleinkind. 

 In een crisissituatie, zoals wanneer ouders uit elkaar gaan, is het 
contact met de grootouders dikwijls een stabiele factor en 
kunnen de grootouders een waardevolle hulp bieden bij het 
verwerken van de moeilijkheden die kinderen ondervinden bij de 
scheiding van hun ouders. 

 In de praktijk stelde men vast dat het omgangsrecht met de 

grootouders vaak niet werd gerespecteerd, voornamelijk in 
tijden van familiale crisis. 

 Wanneer grootouders dan uiteindelijk de stap zetten om een 
verzoek tot omgang in te dienen bij de rechtbank, bleek in de 
praktijk dat er geen rechtszekerheid was dat hun verzoek zou 
worden toegekend. De uitspraken tussen rechters van 
verschillende arrondissementen bleek sterk te verschillen. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat is er gewijzigd?  

De wetswijziging kunnen we alleen maar toejuichen aangezien zij de bewijslast omkeert. De persoon die zich verzet tegen het 
omgangsrecht van de grootouders met het kleinkind moet effectief bewijzen dat de uitoefening van dit omgangsrecht strijdig is met het 
belang van het kind. Bijvoorbeeld omdat bij de grootouder een alcoholprobleem werd vastgesteld of omdat de vijandigheid tussen de 
grootouder en één van de ouders leidt tot een loyaliteitsconflict in hoofde van het kind die een negatieve impact heeft op de psychische 
ontwikkeling van het kind. Het recht van de grootouders wordt dus versterkt en het belang van hun rol binnen het gezin wordt bevestigd.  
 

En wat met andere familieleden en vrienden?  

 

  Niet alleen grootouders, maar ook andere personen kunnen hun recht op 
persoonlijk contact met een minderjarig kind doen gelden, op 
voorwaarde dat:  

1. zij een “speciale band van genegenheid” met het kind kunnen 
bewijzen en  

2. de uitoefening van dit recht niet strijdig is met de belangen van 
het kind. 

Er kan hier onder andere worden gedacht aan broers en zussen die 
meerderjarig geworden zijn of aan de meter en peter van het kind. De 
modaliteiten van de uitoefening van het recht op persoonlijk contact 
variëren afhankelijk van het belang van het kind. Er wordt rekening 
gehouden met de concrete situatie waarin het kind zich bevindt. Er kan 
bijvoorbeeld een beperkt verblijf worden toegestaan, ofwel wordt 
bevolen dat het kind bepaalde activiteiten met de verzoeker mag 
ondernemen, ofwel kan er een geregeld telefonisch contact worden 
opgelegd. 

 

 

  

Meer info? 

Die krijg je te horen in onze bijdrage in de wekelijkse rubriek 
"Vraag het aan OKRA" op Radio VBRO. Beluister het fragment 
hier: radio VBRO.  
  
Meer lezen:  

 Lexalert: het recht op persoonlijk contact tussen 
grootouders en kleinkinderen: wat verandert er?  

Uiteraard beantwoorden we ook graag jouw vragen via 
belangenbehartiging@okra.be!  
 

 

 

  

  

  

Contacteer ons 

PB 40, B-1031 Brussel 

www.okra.be 

belangenbehartiging@okra.be 

Studiedienst  
02 246 44 40  
02 246 39 45 

Pensioendienst 

02 246 44 45 

02 246 44 31  

OKRA-Zorgrecht  
02 246 57 72 
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