Gezag en

voogdij

Er is sprake van voogdij zodra een ander dan één
van de ouders, eventueel samen met een derde,
het gezag over een minderjarig kind uitoefent.
De benoeming van een voogd gebeurt door de
rechter, tenzij de ouders in een testament een
voogd benoemen.

Op onze site vindt u in de rubriek Particulier
meer informatie over dit onderwerp.

www.tvh.netwerknotarissen.nl

Getrouwde en ongetrouwde ouders
Getrouwde en ongetrouwde ouders

Getrouwde ouders oefenen gezamenlijk het
ouderlijk gezag uit over hun kind(eren). Als één
van de ouders overlijdt, behoudt de ander het
gezag. Overlijdt deze langstlevende ouder vervolgens ook, dan benoemt de kantonrechter een
voogd over de kinderen, tenzij de laatste ouder
in een testament een voogd heeft benoemd.
Ditzelfde geldt als beide ouders tegelijk of vlak
na elkaar overlijden.
Een ongetrouwde moeder die meerderjarig is als
haar kind wordt geboren, oefent volgens de wet
het ouderlijk gezag uit. Is de ongetrouwde moeder minderjarig, dan krijgt zij het gezag pas als ze
meerderjarig wordt.
Als ongetrouwde ouders gezamenlijk het ouderlijk
gezag willen krijgen over hun kind(eren), moeten
zij samen bij de griffie van het kantongerecht een
verzoek indienen om dit te laten aantekenen in
het Gezagsregister.

Gezamenlijk gezag met niet-ouder
Het begrip ‘gezamenlijk gezag’ kan ook van toepassing zijn op de gezagsuitoefening van een ouder en
een niet-ouder. Berust het ouderlijk gezag namelijk
bij één ouder, dan kan deze samen met een andere
persoon, bijvoorbeeld de partner die in een nauwe
persoonlijke betrekking staat tot het kind, een verzoek indienen bij de rechtbank om samen het ouderlijk gezag uit te oefenen.
Gezamenlijk gezag na echtscheiding
Bij een echtscheiding alsook bij scheiding van tafel
en bed blijven de ouders die samen het gezag hebben in principe dit gezamenlijk gezag uitoefenen.
Uiteraard geldt dat beide ouders wel het gezag moeten hebben op het moment van de echtscheiding.
Zij kunnen (of één van beiden kan) de rechtbank verzoeken het gezag aan één van hen toe te kennen.
Het belang van het kind is dan het enige criterium
waaraan dit verzoek wordt getoetst.

Ongetrouwde ouders
De voorwaarden voor het verkrijgen van ouderlijk
gezag door ongetrouwde ouders, zijn:
> elk van de ouders moet bevoegd zijn het gezag uit
te oefenen;
> de moeder en vader zijn meerderjarig;
> de ouders zijn niet met elkaar getrouwd (geweest),
zijn nooit onder curatele gesteld of onbevoegd
verklaard voor het gezag, zijn niet geestelijk
gestoord, en zijn nooit ontheven van of ontzet uit
het gezag;
> er is niemand anders samen met één van de ouders
belast met het gezag;
> de ouders hebben niet eerder gezamenlijk het
gezag over hun minderjarige kinderen uitgeoefend.
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Gezag en voogdij

Voogdij
Er is sprake van voogdij zodra een ander dan één
van de ouders, eventueel samen met een derde,
het gezag over een minderjarig kind uitoefent. De
benoeming van een voogd gebeurt door de rechter,
tenzij de ouders in een testament een voogd benoemen. In dit laatste geval speelt de rechter in principe geen rol, omdat al is bepaald bij wie het kind
terechtkomt of op z’n minst wie ervoor moet zorgen
dat het kind in goede handen komt.

Einde van het gezamenlijk gezag
Het gezamenlijk gezag eindigt:
> zodra het kind meerderjarig wordt;
> bij overlijden van de ouder of de niet-ouder;
de ander oefent dan verder alleen het gezag uit;
> door een verzoek daartoe na echtscheiding;
> als één van beide ouders of de niet-ouder
onbevoegd is geworden, bijvoorbeeld door
‘ondercuratelestelling’. De andere ouder oefent
gedurende de onbevoegdheid het gezag alleen uit;
> door een uitspraak van de rechter (op verzoek van
de ouder en/of de niet-ouder) op grond van gewijzigde omstandigheden of als van onjuiste gegevens
is uitgegaan;
> door ontheffing van of ontzetting uit het gezag
door de rechter van de ouder of de niet-ouder.
In de laatste twee situaties is de andere ouder – als
die er is – uitdrukkelijk bevoegd de rechter te verzoeken zelf met het gezag te worden belast.

Gezamenlijk verzoek
Gezamenlijk gezag van een ouder en een nietouder staat ook open voor paren van gelijk
geslacht. Het verzoek tot gezamenlijk gezag
met een niet-ouder wordt toegewezen indien
de belangen van het kind naar verwachting
niet worden verwaarloosd.
Als het kind één ouder heeft tot wie het in
familierechtelijke betrekking staat en die het
gezag over hem of haar alleen uitoefent, dan
moeten deze ouder en de niet-ouder tezamen
een verzoek indienen om te worden belast met
het gezamenlijk gezag. De niet-ouder en het
kind moeten dan wel een hechte persoonlijke
band met elkaar hebben.
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Als familienotaris adviseren wij bij alle belangrijke
momenten in uw leven: samenwonen, trouwen en
(klein)kinderen krijgen. Mooie momenten zijn er om
vast te houden, zo lang mogelijk. Het liefst ook met de
zekerheid dat er – als u er niet meer bent - uiteindelijk
gebeurt wat u voor ogen hebt.
Ook op minder mooie momenten staan wij voor u
klaar. Bijvoorbeeld met de nalatenschapbehandeling.
Als huisnotaris zorgen wij dat u van het huis van uw
dromen eerst de feiten kent en dan pas koopt. Feiten
als een olietank, verontreinigde grond of asbest in het
huis kunnen vervelende gevolgen hebben, die u maar
beter voorkomt.
Als bedrijfsnotaris hebben wij oog voor uw belangrijkste doel: winst maken. Wij helpen u bij een goed
evenwicht tussen fiscale en juridische gevolgen van
rechtsvormen en een duidelijke afweging tussen
zakelijke én privé-belangen.
U bent van harte welkom op ons kantoor. Wij bieden u advies op uiteenlopende terreinen. Wij zijn u
zorgvuldig en efficiënt van dienst en bieden u uiteindelijk met de juiste notariële regeling op maat
de zekerheid die u van ons verwacht.
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Netwerk Notarissen is een samenwerkingsverband van zo’n 150 zelfstandige
notariskantoren. Vanuit vestigingen over heel Nederland bedienen meer dan 600
notarissen en kandidaat-notarissen een brede markt van particuliere en zakelijke
klanten. Netwerk Notarissen vindt het belangrijk om de – vaak toch complexe –
zaken toegankelijk, in heldere taal, te presenteren. Dat ziet u terug in onze brochures, op onze website en in onze akten.

Ook vindt u op onze site diverse extra diensten die wij
onze relaties graag aanbieden. Zo kunt u zich bijvoorbeeld kosteloos abonneren op onze tweemaandelijkse
nieuwsbrief. Een goede manier om snel en gemakkelijk op
de hoogte te blijven van wetswijzigingen en andere ontwikkelingen die voor u relevant kunnen zijn.

