Concept Wetsvoorstel Deelgezag - Consultatieversie

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en het Wetboek van
Burgerlijke rechtsvordering in verband met de introductie van een regeling betreffende
deelgezag over minderjarige kinderen door personen die in een nauwe persoonlijke
betrekking tot het kind staan (Wet deelgezag)

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat een vorm van deelgezag
over minderjarige kinderen de relatie van het kind met andere verzorgenden dan de
ouders of voogden beschermt;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden
en verstaan bij deze:

Artikel I

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 245 wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. Onder deelgezagdrager wordt verstaan de persoon, bedoeld in artikel 253z, die
gezamenlijk met de gezagdragers beslissingen neemt over de dagelijkse verzorging en
opvoeding van een minderjarige.
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B

In artikel 247, derde lid, wordt na “andere ouder” ingevoegd “en de deelgezagdragers”.

C

In artikel 248 wordt na “voogd” ingevoegd “, de deelgezagdrager”.

D

In artikel 249 wordt na “voogd” ingevoegd “en de deelgezagdrager”.

E

Artikel 253g wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na “de overlevende ouder” ingevoegd “, de deelgezagdrager”.

2. In het tweede lid, wordt na “de overlevende ouder” ingevoegd “, de deelgezagdrager”.

3. In het derde lid, wordt na “de overlevende ouder” ingevoegd “of een deelgezagdrager”.

F

Artikel 253h wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na “de overlevende ouder” ingevoegd “of de deelgezagdrager,”.

2. In het tweede lid, wordt na “de overlevende ouder” ingevoegd “of de deelgezagdrager”.
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3. In het derde lid, wordt na “de overlevende ouder” ingevoegd “of de deelgezagdrager”.

G

Aan artikel 253t wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. Na het overlijden van de ouder zonder gezag, is voor de ouder en de deelgezagdrager
die een gezamenlijk verzoek doen als bedoeld in het eerste lid, het tweede lid, onderdeel
b, niet van toepassing.

H

Na afdeling 3A. wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

AFDELING 3AA. DEELGEZAG

PARAGRAAF 1. ALGEMEEN

Artikel 253z
1. Deelgezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige.
2. Deelgezag omvat de bevoegdheid tot het, in overeenstemming met de gezagdragers,
nemen van dagelijkse beslissingen over de verzorging en opvoeding van het kind.
3. De deelgezagdrager oefent zijn bevoegdheden uit mede in het belang van het
bevorderen van de ontwikkeling van de banden van het kind met de ouders en andere
deelgezagdrager.

Artikel 253za
1. Onbevoegd tot het deelgezag zijn:
a. minderjarigen;
b. zij die onder curatele zijn gesteld;
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c. zij van wie geestvermogens zodanig zijn gestoord, dat zij in de onmogelijkheid verkeren
het deelgezag uit te oefenen, tenzij deze stoornis van tijdelijke aard is.
2. Indien de deelgezagdrager op een van de in het vorige lid genoemde gronden
onbevoegd is, eindigt zijn deelgezag. Wanneer de grond voor onbevoegdheid is
weggevallen, herleeft van rechtswege het deelgezag.
3. De tot het gezag bevoegde ouder van het kind kan niet worden belast met deelgezag.
Hetzelfde geldt voor elke andere persoon die met het gezag over het kind is belast
4. Deelgezag staat niet open voor rechtspersonen.

Artikel 253zb
1. De gezagdragers kunnen de zorgregeling van de deelgezagdrager met het kind slechts
met toestemming van de deelgezagdrager substantieel wijzigen.
2. In geval de volgens het vorige lid vereiste toestemming niet wordt verkregen, kan de
rechtbank op verzoek van de gezagdragers met toepassing van artikel 377a een wijziging
van de zorgregeling van de deelgezagdrager met het kind vaststellen.
3. De rechtbank behandelt het verzoek binnen zes weken.

PARAGRAAF 2. VERKRIJGING VAN HET DEELGEZAG

Artikel 253zc
1. Het deelgezag ontstaat door aantekening in het register, bedoeld in artikel 244, op
gezamenlijk verzoek van de gezagdragers en de beoogd deelgezagdrager.
2. De aantekening wordt door de griffier geweigerd indien op het tijdstip van het verzoek:
a. het kind ouder is dan drie maanden;
b. de beoogd deelgezagdrager onbevoegd is tot het uitoefenen van het deelgezag;
c. er al twee deelgezagdragers zijn;
d. de beoogd deelgezagdrager de ouder zonder gezag van het kind is als bedoeld in artikel
253za, derde lid;
e. de beoogd deelgezagdrager reeds is belast met het gezag over het kind als bedoeld in
artikel 253za, derde lid; of
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f. de instemming van de ouder zonder gezag ontbreekt.
3. Tegen de weigering van de aantekening is alleen beroep mogelijk, indien zij heeft
plaatsgevonden op grond van onbevoegdheid van de gezagdragers of de beoogd
deelgezagdrager anders dan wegens minderjarigheid of ondercuratelestelling. Alsdan kan
de rechtbank worden verzocht de aantekening te gelasten.

Artikel 253zd
1. Op gezamenlijk verzoek van de gezagdragers en de beoogd deelgezagdrager kan de
rechtbank het deelgezag toekennen indien de beoogd deelgezagdrager het kind
gedurende ten minste een jaar met de gezagdragers feitelijk gezamenlijk heeft verzorgd
en opgevoed.
2. De rechtbank wijst het verzoek af indien één van de gronden genoemd in artikel 253zc
tweede lid, onderdelen b tot en met e, zich voordoet.
3. De rechtbank neemt een zodanige beslissing als haar in het belang van het kind
wenselijk voorkomt.

PARAGRAAF 3. EINDE VAN HET DEELGEZAG

Artikel 253ze
1. Het deelgezag eindigt van rechtswege:
a. bij meerderjarigheid van het kind;
b. bij overlijden van het kind;
c. bij overlijden van de deelgezagdrager.
2. De rechtbank kan het deelgezag beëindigen indien:
a. de deelgezagdrager niet in staat is het deelgezag te dragen;
b. de deelgezagdrager het deelgezag misbruikt;
c. beëindiging anderszins in het belang van het kind is.
3. Beëindiging van het deelgezag kan worden uitgesproken op verzoek van:
a. de gezagdragers en deelgezagdragers gezamenlijk of één van hen;
b. de raad voor de kinderbescherming;
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c. het openbaar ministerie.

I

In artikel 293, onderdeel a, wordt na “de andere ouder” ingevoegd “of de
deelgezagdrager”.

J

Artikel 377a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, eerste zin, wordt na “staat” ingevoegd “waaronder de
deelgezagdrager, bedoeld in artikel 245, zesde lid”.

2. In het tweede lid, wordt na “hen” ingevoegd “, de deelgezagdrager”.

K

Artikel 377b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, eerste zin, wordt na “gezag belaste ouder” ingevoegd “en de
deelgezagdrager” en in de tweede zin, wordt na “een ouder” ingevoegd “of de
deelgezagdrager”.

2. In het tweede lid wordt na “gezag belaste ouder” ingevoegd “of de deelgezagdrager,”

L

Artikel 377c wordt als volgt gewijzigd:
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1. In het eerste lid, eerste zin, wordt na “gezag belaste ouder” ingevoegd “en de
deelgezagdrager”.

2. In het tweede lid, eerste zin, wordt na “ouder” ingevoegd “of deelgezagdrager”.

Artikel II

Artikel 4.2.1 van de Jeugdwet wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na “ouder zonder gezag,” ingevoegd “deelgezagdrager, bedoeld
in artikel 245, zesde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,”.

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt na “ouder zonder gezag,” ingevoegd
“deelgezagdrager,”.

3. In het vierde lid, aanhef, wordt na “ouder zonder gezag,” ingevoegd “deelgezagdrager,”
en in onderdeel a, wordt na “ouder zonder gezag,” ingevoegd “deelgezagdrager,”.

Artikel III

Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel IV

Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet deelgezag.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering
de hand zullen houden.
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Gegeven,

De Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
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