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PUBLICATIEBLAD
LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot wijziging van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek ter zake van gezamenlijk gezag over minderjarige kinderen
(Landsverordening gezamenlijk gezag)
______________
IN NAAM DER KONINGIN!
_______
DE WAARNEMENDE GOUVERNEUR van Curaçao,

In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is, in verband met recente rechtspraak van de Hoge Raad der Nederlanden,
Boek 1 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek te wijzigen ter zake van gezamenlijk gezag over
minderjarige kinderen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld
onderstaande landsverordening:

ARTIKEL I
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 26e vervalt de tweede volzin.
B
In artikel 235, tweede lid, wordt ‘artikel 253a’ vervangen door: artikel 253a, eerste lid.
C
In artikel 236, tweede lid, wordt ‘artikel 253a’ vervangen door: artikel 253a, eerste lid.

__________________
Zie voor schriftelijke gedachtenwisseling met Staten stukken Zitting 2009-2010-3512
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D
Artikel 247 komt te luiden:
Artikel 247
1. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te
verzorgen en op te voeden.
2. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid
voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het
bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van
het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende
behandeling toe.
3. Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de
banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen.
E
Artikel 251 komt te luiden:
Artikel 251
1. Gedurende hun huwelijk oefenen de ouders het gezag gezamenlijk uit.
2. Na ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed
blijven de ouders die gezamenlijk het gezag hebben, dit gezag gezamenlijk uitoefenen.
F
Artikel 251a komt te luiden:
Artikel 251a
1. De rechter kan na ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van
tafel en bed op verzoek van de ouders of van één van hen bepalen dat het gezag over een kind
aan één ouder toekomt indien hij wijziging van het gezag in het belang van het kind
wenselijk
oordeelt.
2. De beslissing op grond van het eerste lid wordt gegeven bij de beschikking houdende
scheiding van tafel en bed, echtscheiding dan wel ontbinding van het huwelijk na scheiding
van tafel en bed of bij latere beschikking.
3. Indien een beslissing op grond van het eerste lid niet alle kinderen der echtgenoten betrof,
vult de rechter haar aan op verzoek van een van de ouders, van de voogdijraad of ambtshalve.
4. De rechter kan, indien hem blijkt dat de minderjarige van twaalf jaren of ouder hierop prijs
stelt, ambtshalve een beslissing geven op de voet van het eerste lid. Hetzelfde geldt indien de
minderjarige de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, maar in staat kan worden
geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake.
G
Artikel 253a komt te luiden:
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Artikel 253a
1. In geval van gezamenlijke uitoefening van het gezag kunnen geschillen hieromtrent op
verzoek van de ouders of van een van hen aan de rechter in eerste aanleg worden voorgelegd.
De rechter neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van het kind wenselijk
voorkomt.
2. De rechter kan eveneens op verzoek van de ouders of een van hen een regeling vaststellen
inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag. Deze regeling kan omvatten:
a. een toedeling aan ieder der ouders van de zorg- en opvoedingstaken, alsmede en
uitsluitend indien het belang van het kind dit vereist, een tijdelijk verbod aan een ouder
om met het kind contact te hebben;
b. de beslissing bij welke ouder het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft;
c. de wijze waarop informatie omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de
persoon en het vermogen van het kind wordt verschaft aan de ouder bij wie het kind niet
zijn hoofdverblijfplaats heeft dan wel de wijze waarop deze ouder wordt geraadpleegd;
d. de wijze waarop informatie door derden overeenkomstig artikel 377c, eerste en tweede lid,
wordt verschaft.
3. De artikelen 377e en 377g zijn van overeenkomstige toepassing. Daar waar in deze
bepalingen gesproken wordt over omgang of een omgangsregeling wordt in plaats daarvan
gelezen: een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken.
4. De rechter beproeft alvorens te beslissen op een verzoek als in het eerste of tweede lid
bedoeld, een vergelijk tussen de ouders en kan desverzocht en ook ambtshalve, zulks indien
geen vergelijk tot stand komt en het belang van het kind zich daartegen niet verzet, een door
de wet toegelaten dwangmiddel opleggen, dan wel bepalen dat de beschikking of onderdelen
daarvan met toepassing van artikel 812, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering ten uitvoer kunnen worden gelegd.
5. De rechter behandelt het verzoek binnen zes weken.
H
Artikel 253c komt te luiden:
Artikel 253c
1. De tot het gezag bevoegde vader van het kind, die nimmer het gezag gezamenlijk met de
moeder heeft uitgeoefend, kan de rechter in eerste aanleg verzoeken de ouders met het
gezamenlijk gezag dan wel hem alleen met het gezag over het kind te belasten.
2. Indien het verzoek ertoe strekt de ouders met het gezamenlijk gezag te belasten en de andere
ouder met gezamenlijk gezag niet instemt, wordt het verzoek slechts afgewezen indien de
rechter dit in het belang van het kind wenselijk oordeelt.
3. Wanneer de moeder het gezag over het kind uitoefent, wordt het verzoek om de vader alleen
met het gezag te belasten slechts ingewilligd, indien de rechter dit in het belang van het kind
wenselijk oordeelt.
4. Wanneer niet in het gezag is voorzien of wanneer een voogd het gezag uitoefent, wordt het
verzoek om de vader alleen met het gezag te belasten slechts afgewezen, indien gegronde
vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van het kind zouden worden verwaarloosd.
5. Een verzoek om de ouders met het gezamenlijk gezag te belasten als bedoeld in het eerste lid,
kan ook door de moeder worden gedaan.
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I
Aan artikel 253e wordt een volzin toegevoegd, luidende: Dit gevolg treedt niet in indien de
ouders als gevolg van de rechterlijke beslissing met het gezamenlijk gezag zijn belast.
J
Artikel 253n, tweede lid, komt te luiden:
2. Het eerste en derde lid van artikel 251a zijn van overeenkomstige toepassing.
K
In artikel 253o, eerste lid, komt de laatste volzin te vervallen.
L
Artikel 253p, vierde lid, vervalt.
M
In artikel 253q, vijfde lid, wordt de laatste volzin vervangen door: Op verzoek van de ouders of
een van hen kan hij de ouders gezamenlijk met het gezag belasten.
N
In artikel 277, eerste lid, tweede volzin, wordt ‘daartoe door hen beiden’ vervangen door:
daartoe door hen beiden of een van hen.
O
Artikel 377a komt te luiden:
Artikel 377a
1.

Het kind heeft het recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe
persoonlijke betrekking tot hem staat. De niet met het gezag belaste ouder heeft het recht op
en de verplichting tot omgang met zijn kind.
2. De rechter stelt op verzoek van de ouders of van een van hen of degene die in een nauwe
persoonlijke betrekking staat tot het kind, al dan niet voor bepaalde tijd, een regeling inzake
de uitoefening van het omgangsrecht vast dan wel ontzegt, al dan niet voor bepaalde tijd,
het recht op omgang.
3. De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien:
a. omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling
van het kind, of
b. de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk
ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of
c. het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen
omgang met zijn ouder of met degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking
staat heeft doen blijken, of

-5-

57

d. omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.
P
In artikel 377e, eerste lid, wordt na ‘op verzoek van de ouders of een van hen’ ingevoegd: of van
degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind.
Q
Artikel 377f vervalt.
R
In artikel 377g wordt ‘de artikelen 377a, 377b of 377f’ vervangen door: de artikelen 377a of
377b.
S
Artikel 377h vervalt.
ARTIKEL II
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.
ARTIKEL III
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening gezamenlijk gezag.

Gegeven te Willemstad, 15 december 2011
A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE

De Minister van Justitie,
E.R. WILSOE
Uitgegeven de 23ste december 2011
De Minister van Algemene Zaken,
G.F. SCHOTTE

