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WIGMAN GIJSBERTS & 

VAN WEEGBERG 

advocaten 

Specialisten in personen- en familierecht  
 

Ruime ervaring en kennis    Adresgegevens: 
 
op het gebied van:    Adelheidstraat 74 
      2595 EE Den Haag 
 
      Telefoon: 070 – 3818915 
-  echtscheidingen    Fax: 070 – 3855451 
 
-  omgangsrecht     www.wgw-advocaten.nl 
      info@wgw-advocaten.nl 
-  recht op informatie 
      E-mail Mr. Wigman: 
-  ouderlijk gezag     wigman@wgw-advocaten.nl 
 
-  kinderalimentatie    E-mail Mr. Sardjoe: 
      sardjoe@wgw-advocaten.nl 
-  partneralimentatie 
      E-mail Mr. van Weegberg: 
-  boedelverdelingen    vanweegberg@wgw-advocaten.nl 
 

Daarnaast heeft ons kantoor zich gespecialiseerd in  
het arbeidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. 

 

Belt u ons gerust voor een afspraak, informatie of 
een second opinion. 

Advocatencolumn 

Recht toe Recht aan 
Een eenzijdig verzoek tot gezamenlijk ouderlijk gezag 
indienen: kan dat? 
 

Stel, u heeft de wens samen met de moeder (die alleen het 
gezag heeft) het gezamenlijk ouderlijk gezag te gaan 
uitoefenen. Dat is geen probleem indien de moeder daaraan 
haar medewerking wil verlenen. In dat geval kan een 
gezamenlijk gelijkluidend verzoek bij de griffie van het 
kantongerecht of een verzoek bij de rechtbank worden 
ingediend. Maar hoe zit het als de moeder geen medewerking 
wenst te verlenen? 
 

Het antwoord lijkt voor de hand te liggen: het starten van een 
(verzoekschrift)procedure waarin u de rechter verzoekt het 
eenhoofdig gezag te wijzigen in het gezamenlijk ouderlijk 
gezag. 
 

U stuit hierbij op een probleem. Een verzoekschrift kan alleen 
door de rechter in behandeling worden genomen indien de wet 
die mogelijkheid biedt. Met andere woorden, in de wet moet de 
mogelijkheid staan om namens één ouder een verzoekschrift in 
te kunnen dienen waarin wordt verzocht om het gezamenlijk 
ouderlijk gezag. Het ‘recht’ om zo’n verzoekschrift in te dienen 
is tot op heden niet in de wet opgenomen. De rechter zal het 
verzoek niet-ontvankelijk verklaren. 
 

Gelukkig is het recht in beweging en zie je dat de wetgever de 
jurisprudentie volgt. De afgelopen tijd zijn er diverse uitspraken 
gewezen door rechters die vinden dat een verzoek om 
toewijzing van het gezamenlijk ouderlijk gezag wel in 
behandeling moet worden genomen, zowel in zaken waarin de 
partijen gehuwd zijn geweest als in zaken waarin de partijen 
hebben samengewoond of alleen een relatie met elkaar 
hebben gehad. De rechters verwijzen hierbij naar artikel 8 
EVRM waarin – kort gezegd – het recht op family life is 
gewaarborgd. 
 

De wetgever zal de wet gaan aanpassen aan deze 
ontwikkeling. Wanneer dat precies zal gebeuren is nog niet 
duidelijk, maar de kans is groot dat in de wet zal komen te 
staan dat de niet met het gezag belaste ouder eenzijdig een 
verzoek om toewijzing van het gezamenlijk ouderlijk gezag kan 
indienen. 
  

Resten nog twee vragen: 1) aan welke criteria toetst de rechter 
en 2) kan zo’n verzoekschrift nu al worden ingediend? 
 

Wat betreft de eerste vraag kan ik u geen eenduidig antwoord 
geven. Laat ik met een citaat uit een uitspraak van een 
kantonrechter het voorlopige antwoord geven:  
 

‘Hoofdregel is dat beide ouders gezamenlijk het gezag 
uitoefenen en dat slechts tot eenhoofdig gezag wordt beslist 
indien het belang van het kind dat met zich meebrengt. In dit 
geval doet zich de situatie voor waarin van aanvang af sprake 
is van eenhoofdig ouderlijk gezag en dat moet worden 
beoordeeld of gezamenlijk ouderlijk gezag meer in het belang 
van de minderjarige is dan het eenhoofdig gezag.’ 

 

Hier schieten we natuurlijk niet erg veel mee op: het mag 
bekend zijn dat je met ‘het belang van het kind’ alle kanten op 
kunt. En wat te doen indien het (uit het gezamenlijk gezag 
voortvloeiende) overleg bewust wordt bemoeilijkt door één van 

de ouders? Het blijkt dat rechters verschillend omgaan met de 
vraag wat te doen als tussen de ouders spanningen bestaan  
en zij niet optimaal met elkaar communiceren.  
 

De concrete invulling van de criteria zal pas duidelijk(er) 
worden indien er meer uitspraken bekend zijn. Met andere 
woorden, het voeren van procedures is noodzakelijk.  
 

En dat brengt mij bij de tweede vraag: kunt u nu al (hoewel de 
wet nog niet in gewijzigd) een verzoekschrift indienen waarbij u 
eenzijdig om gezamenlijk ouderlijk gezag verzoekt? Het 
antwoord daarop is ja! Let u wel op: dat het verzoekschrift nu 
ontvankelijk is (op grond van de jurisprudentie) wil nog niet 
zeggen dat het verzoek ook wordt toegewezen. Dat laatste zal 
door de rechter, mogelijk naar aanleiding van een advies van 
de raad voor de kinderbescherming, eerst inhoudelijk moeten 
worden beoordeeld. 
 

Conclusie 
Indien u een eenzijdig verzoek tot gezamenlijk ouderlijk gezag 
indient zal de rechter op grond van de jurisprudentie en 
vooruitlopend op de wetswijziging dat verzoek in behandeling 
nemen. Hoe de rechter de zaak inhoudelijk beoordeelt, aan 
welke criteria hij toetst en hoe om te gaan met een 
tegenwerkende andere ouder zal de toekomst moeten leren. 
Het voeren van procedures zal daaraan een bijdrage moeten 
leveren. Mijn kantoor kan u daarin adviseren en bijstaan. 
 

Ik houd u op de hoogte! 
Mr. J.M. Wigman 
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