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Recht toe Recht aan 
 
Succes in de informatiezaak! 
 
In de vorige nieuwsbrief liet ik u weten dat er procedure liep 
tegen een school die geen informatie wilde verstrekken. 
Inmiddels is er een uitspraak gedaan: het verzoek is 
toegewezen, de school moet bekend maken naar welke 
nieuwe school het kind is gegaan. 
 
In deze zaak wilde een niet met het gezag belaste vader 
informatie van de school hebben over zijn dochter. De school 
weigerde de verzochte informatie te verstrekken zodat ik 
namens de vader een verzoekschrift heb ingediend. In dit 
verzoekschrift heb ik om de volgende informatie verzocht: 
 

- afschrift van alle schoolrapporten; 
- afschrift van de schoolkrant; 
- bekendheid van gemaakte schoolfoto’s en 

bekendheid van de adresgegevens van de 
schoolfotograaf; 

- bekendheid en uitnodigingen voor 10-
minutengesprekken; 

- bekendheid en uitnodigingen voor 
schoolactiviteiten (bijvoorbeeld toneelstukjes). 

 
Enige tijd nadat het verzoekschrift was ingediend bleek dat de 
moeder met de dochter was verhuisd, zonder het nieuwe adres 
aan de vader te hebben bekend gemaakt. De dochter zat ook 
niet meer op de school waartegen de procedure was gestart. 
Een gedeelte van het verzoekschrift heb ik hierdoor moeten 
intrekken. 
 
De vader wilde uiteraard graag weten naar welke andere 
school zijn dochter was gegaan. De school wist welke school 
dat was, doch weigerde die gegevens te verstrekken. Om die 
reden heb ik het verzoekschrift aangevuld, namelijk door de 
school op te dragen bekend te maken naar welke school de 
minderjarige was gegaan. 
 
De rechtbank heeft het verzoek beoordeeld op grond van 
artikel 1:377c BW en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
(hierna: WBP). 
 
Artikel 1:377c BW 

In artikel 1:377c BW staan twee gevallen omschreven waarin 
een derde (hier: de school) kan weigeren om de verzochte 
informatie te verstrekken: 1) indien het gaat om informatie die 
ook niet zou worden gegeven aan de gezagsouder (hier: de 
moeder) of 2) indien het belang van de minderjarige zich zou 
verzetten tegen de informatieverstrekking.  
 
Wat betreft het eerste geval valt te denken aan informatie die 
valt onder het beroepsgeheim van derden. Dat beroepsgeheim 
moet wel zodanig zijn dat ook de wel met het gezag belaste 
ouder die informatie niet krijgt. In praktijk zal zo’n situatie zich 
nauwelijks voordoen. 
 
Wat betreft het tweede geval is het natuurlijk de vraag wanneer 
het belang van de minderjarige zich verzet tegen de 
informatieverstrekking. Omstandigheden die het belang  
van kind bij verstrekking van informatie schaden zullen door de 
derde of de moeder naar voren moeten worden gebracht. De 
rechtbank heeft geen opsomming gegeven van  

omstandigheden die hierbij een rol spelen. Een omstandigheid 
die wel concreet wordt genoemd is ‘de persoon of het gedrag 
van de vader’.  
 
Ik denk dat de rechtbank hiermee het volgende bedoelt. Gaat 
de vader op een zorgvuldige manier om met de informatie en 
de betreffende derde (hier: de school), dan is er geen reden 
om hem de informatie niet te verstrekken. Maakt de vader 
misbruik van de informatie, bijvoorbeeld door steeds 
problemen op school te maken, dan zal de rechtbank 
redeneren dat de minderjarige hier uiteindelijk last van zal 
ondervinden en dat het verstrekken van informatie dus niet in 
het belang van de minderjarige is. 
 
Wet Bescherming Persoonsgegevens 
De school beriep zich in haar verweer mede op de WBP. De 
rechtbank heeft geoordeeld dat artikel 1:377c BW speciaal is 
geschreven voor dit soort zaken. Met andere woorden, in het 
geval van een ouder die informatie vraagt is de WBP niet van 
toepassing. De derde kan zich dus niet beroepen op de WBP. 
 
Conclusie  
Indien u zich (als niet met het gezag belaste ouder) redelijk en 
terughoudend opstelt zal een derde, die beroepshalve beschikt 
over informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden 
die de persoon van de minderjarige of diens verzorging en 
opvoeding betreffen, desgevraagd die informatie moeten 
verstrekken. Zo niet, dan is een procedure kansrijk.  
 
Indien de moeder met uw kind is vertrokken naar een 
onbekend adres kunt u, indien de school weet naar welke 
andere school uw kind is gegaan, op grond van deze 
beschikking de school verplichten bekend te maken naar welke 
school uw kind is gegaan. 
 
Tip 
De volledige tekst van de beschikking vindt u elders in deze 
nieuwsbrief. Met deze beschikking kunt u uw recht op 
informatie op grond van artikel 1:377c kracht bij zetten. 
Mochten er dan toch nog problemen zijn, dan ligt het voeren 
van een procedure voor de hand. 
 
Tenslotte 
In deze zaak is het duidelijk geworden dat scholen informatie 
dienen te verstrekken. Interessant is de vraag hoe het zit met 
informatie van andere derden die over informatie betreffende 
uw kind beschikken, zoals een huisarts, een 
(kinder)psycholoog, een specialist, een maatschappelijk 
werker, enz. Ik zou zeggen dat ook zij, op grond van deze 
beschikking, desgevraagd informatie moeten verstrekken. 
Mocht u toch tegen een weigerachtige derde aanlopen, dan 
ben ik graag bereid ook tegen die derde een procedure te 
starten.  
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag. 
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Vervangende erkenning  
 
procederen loont! 
 
In mijn praktijk heb ik regelmatig te maken met ouders die hun 
kind niet hebben erkend (om welke reden dan ook), en dat 
alsnog willen doen. Om een latere erkenning tot stand te 
brengen moet de andere ouder toestemming verlenen. Wil die 
andere ouder geen toestemming verlenen, dan kan aan de 
rechtbank om vervangende toestemming worden verzocht. 
 
Ik heb gemerkt dat in zaken waarin er omgang plaatsvindt, het 
verzoek om vervangende erkenning in de meeste gevallen 
wordt toegewezen. Je zou hieruit kunnen afleiden dat de 
rechtbank vindt dat bij een omgangsregeling ook erkenning 
hoort. Het kan dus lonen om hierover een procedure te voeren. 
  
Verzoek om gezamenlijk gezag altijd mogelijk! 
 
De Hoge Raad heeft al beslist dat een ouder die eerder het 
gezag heeft gehad (door huwelijk), bevoegd is een 
verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen om het gezamenlijk 
gezag te verkrijgen.  
 
De Hoge Raad heeft nu ook beslist (vooruitlopend op de 
wetswijziging) dat ook een ouder die nooit het gezag heeft 
gehad het verzoek om gezamenlijk gezag kan voorleggen aan 
de rechtbank. De uitspraak van de Hoge Raad is bekend onder 
nummer: HR 27 mei 2005, RvdW 2005, 78. 
 
Met andere woorden, elke ouder die het gezag niet heeft (of 
nooit heeft gehad) kan een verzoekschrift indienen dat 
strekt tot het verkrijgen van gezamenlijk gezag. 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag. 
 
 

     

 


