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Recht toe Recht aan 
 

 
Nieuwe wetgeving – iets voor u? 
 
U heeft ongetwijfeld gehoord van de nieuwe wetgeving die per 
1 maart 2009 in werking is getreden. Daar is nog geen 
jurisprudentie over, de praktijk zal moeten uitwijzen hoe de 
nieuwe wetgeving zijn uitwerking zal krijgen. De bedoeling is in 
ieder geval wel, dat de niet verzorgende ouder een grotere rol 
en een sterkere juridische positie krijgt. In welke situaties kunt 
u daar wat aan hebben? 
 
U wilt gezamenlijk gezag  
In de wet is nu opgenomen dat, indien u niet eerder het gezag 
heeft gehad, u aan de rechtbank kunt verzoeken om samen 
met de moeder met het gezag te worden belast. Uw verzoek 
wordt slechts afgewezen ‘indien er een onaanvaardbaar risico 
is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders (en 
niet te verwachten valt dat hierin op korte termijn verbetering in 
zou komen), of afwijzing van uw verzoek anderszins in het 
belang van het kind noodzakelijk is.’ 
 
Je zou kunnen zeggen dat de wetgever hiermee een signaal 
heeft willen afgeven om vaker het gezamenlijk gezag mogelijk 
te maken. Tenzij er sprake is van een zeer verstoorde relatie 
tussen de ouders, zou een verzoek om gezamenlijk gezag dus 
kansrijk moeten zijn. U dient eigenlijk aan te tonen dat de 
uitvoering van het gezamenlijk gezag niet tot grote problemen 
gaat leiden. Tip: zorg dat er een redelijke vorm van 
communicatie is of ontstaat, liefst per e-mail, zodat u bewijzen 
kunt overleggen. Daarmee kunt u aantonen dat er geen risico 
ontstaat.  
 
 
Indien er al gezamenlijk gezag is 
Als er al sprake van gezamenlijk gezag is, zijn de volgende 
artikelen voor u van belang. 
 
Artikel 247 lid 3 BW: ontwikkeling bevorderen 
´Het ouderlijk gezag omvat mede de plicht van de ouder om de 
ontwikkeling van de band met het kind met andere ouder te 
bevorderen’.  
 
Met andere woorden, de verzorgende ouder heeft een 
wettelijke plicht om te zorgen dat de omgangsgerechtigde 
ouder een band kan opbouwen met zijn kind. Ik zou zeggen 
dat bij die plicht de volgende aspecten een rol spelen: de 
omgang zelf, de omgang stimuleren, positief spreken over de 
andere ouder, conflicten vermijden, telefonische contacten-
e/mail mogelijk maken, en de gelegenheid bieden om 
informatie van derden te ontvangen. 
 
Zeker in zaken waarin de omgangsregeling niet of moeizaam 
verloopt, is het belangrijk om de andere ouder op dit punt 
verantwoording te laten afleggen. Laat uw advocaat het 
letterlijk ter zitting vragen, of stel het aan de orde in de 
processtukken: wat heeft de andere ouder concreet allemaal 
gedaan om de band te stimuleren? Vraag ook waar dat uit 
blijkt, en waarom het dan (kennelijk) niet is gelukt. 
 
Artikel 253a BW: geschil gezamenlijk gezag 
Indien zich problemen voordoen in de uitoefening van het 
gezamenlijk gezag, of indien er geen of een slecht verlopende 

omgangsregeling is, kunt u dat als een geschil aan de 
rechtbank voorleggen.  
 
Bij geschillen kunt u denken aan het hoofdverblijf van de 
kinderen, een verhuizing met de kinderen, een schoolkeuze, 
een medische keuze of een religieuze aangelegenheid. Maar 
ook het herstellen van een omgangsregeling kan als een 
geschil worden voorgelegd. Tenslotte kan het ontbreken van 
overleg, het niet worden geïnformeerd en het niet worden 
betrokken in beslissingen die met het gezamenlijk gezag te 
maken hebben, aan de rechtbank worden voorgelegd. Zelfs de 
wijze waarop informatie die door derden (die nauw betrokken 
zijn bij de opvoeding van uw kind) verstrekt dient te worden, 
kan als geschil worden voorgelegd. 
 
Kortom, als u buiten spel wordt gezet, heeft u juridische 
mogelijkheden om de rechter in te schakelen. 
 
Indien er geen omgangsregeling is vastgesteld, kan de 
rechtbank een regeling vastleggen. Officieel heet het dan geen 
omgangsregeling meer, maar een toedeling van de zorg- en 
opvoedingstaken. De ouders moeten, ook indien zij als niet-
gehuwden uit elkaar zijn gegaan, een ouderschapsplan 
overleggen.  
 
 
Artikel 253a BW, lid 5: dwangmiddel! 
In lid 5 van dit artikel heeft de wetgever opgenomen dat de 
rechter een dwangmiddel kan opleggen. Dat kunt u verzoeken 
indien de andere ouder aantoonbaar regelmatig geen of 
onvoldoende medewerking verleent aan zaken die 
samenhangen met de uitvoering van het gezamenlijk gezag.  
 
Maak hier zeker gebruik van! De wetgever heeft deze bepaling 
niet voor niets opgenomen. U dwingt daarmee de rechter 
kritisch te zijn en u dwingt de andere partij tot medewerking. 
 
 
Artikel 253a BW, lid 6: binnen 6 weken op zitting 
In lid 6 is opgenomen dat een verzoek binnen zes weken moet 
worden behandeld door de rechtbank. Of dat in praktijk ook 
gaat lukken, is nog maar de vraag. Het is daarom raadzaam 
dat uw advocaat vooraf al de verhinderdata van de partijen en 
advocaten opvraagt en meestuurt, dat voorkomt onnodige 
vertraging. 
 
 
Indien u geen gezag heeft 
 
Artikel 377a, lid 1: verplichting tot omgang 
In de wet is opgenomen dat de niet met het gezag belaste 
ouder recht heeft op en de verplichting tot omgang met zijn 
kind. Met andere woorden, u heeft niet alleen een recht, u 
heeft ook een plicht om omgang te hebben met uw kind. Laat 
de rechter weten dat u uw plicht graag wilt kunnen uitvoeren! 
 
De rechter stelt in beginsel een omgangsregeling vast, slechts 
niet indien één van de vier ontzeggingsgronden van 
toepassing is. Bekijk goed op welke ontzeggingsgrond de 
andere partij een beroep doet, vaak is dat niet duidelijk of in 
het geheel niet aangegeven. Ook de raad voor 
kinderbescherming moet deze ontzeggingsgronden toetsen! 
 
Artikel 377a, lid 1: verschil wel of niet erkend is vervallen 
De nieuwe wetgeving heeft het onderscheid tussen de 
biologische ouder die het kind wel, en de ouder die het kind 
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second opinion. 

niet heeft erkend, laten vallen. Indien u uw kind dus niet heeft 
erkend, en u wel in een nauwe persoonlijke betrekking tot uw 
kind staat of heeft gestaan, heeft u dezelfde rechtspositie ten 
opzichte van omgang en informatie als de ouder die het kind 
wel heeft erkend.  
 
Een verzoek tot het vaststelling van een omgangsregeling 
wordt dus slechts ontzegd, indien één van de 
ontzeggingsgronden van toepassing zijn. Dat was vóór de 
wetswijziging niet het geval. 
 
Conclusie 
De wetgever heeft een signaal afgegeven om de niet-
verzorgende ouder een sterkere positie te geven. Of dat ook in 
praktijk daadwerkelijk zal leiden tot een sterkere positie, en 
meer gelijkwaardigheid, is natuurlijk de vraag. Het is wel 
belangrijk dat u de aangereikte juridische mogelijkheden gaat 
benutten! 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat in Den Haag  
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