
Gezamenlijk gezag aanvragen, hoe doe je dat? 
 

Alle minderjarigen, dus iedereen jonger dan 18 jaar, staan onder het gezag van één of meer 

volwassenen. Meestal zijn dit de ouders of één van hen. Is de moeder van de minderjarige niet gehuwd of heeft 

zij geen geregistreerd partnerschap dan is zij van rechtswege alleen met het gezag belast. Als ouders getrouwd 

zijn of hun partnerschap hebben geregistreerd op het moment dat een kind geboren wordt, krijgen zij 

automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag. 

Ook ouders die niet met elkaar getrouwd zijn of hun partnerschap hebben laten registreren en die ook niet eerder 

gezamenlijk het gezag over het kind hebben uitgeoefend, kunnen samen het ouderlijk gezag uitoefenen. Dit kan 

door een aantekening te laten maken in het gezagsregister. Zij kunnen hiertoe samen een verzoek bij de 

rechtbank indienen. Het gezagsregister wordt bijgehouden bij de rechtbank en is een openbaar register.  

 

 

Voorwaarden 

 

De voorwaarden om een aantekening in het gezagsregister te verkrijgen zijn: 

 

 het verzoek dient van beide ouders afkomstig te zijn; 

 de moeder is meerderjarig of meerderjarig verklaard (voor digitaal aanvragen moet de moeder 

meerderjarig zijn,. Bij een verklaring van meerderjarigheid, terwijl de moeder nog minderjarig is dan 

zal digitaal aanvragen niet kunnen); 

 de andere ouder is meerderjarig; 

 degene die het gezag over het kind wil verkrijgen moet juridisch ouder van het kind zijn (dat is de man 

of vrouw die het kind heeft geadopteerd, de man die het kind heeft erkend, de man wiens vaderschap 

gerechtelijk is vastgesteld (art. 1:198 en 1:199 Burgerlijk Wetboek); 

 de ouders zijn niet met elkaar gehuwd en zij hebben geen geregistreerd partnerschap met elkaar; 

 de ouders hebben niet eerder gezamenlijk het gezag uitgeoefend over dit kind; 

 de ouders zijn geen van beiden onder curatele gesteld; 

 geen van beide ouders lijdt zodanig aan een geestelijke stoornis dat hij of zij in de onmogelijkheid 

verkeert het gezag uit te oefenen; 

 de ouders (of een van hen) zijn niet ontheven van of ontzet uit het gezag over het kind over wie zij 

gezamenlijk gezag uit willen oefenen; 

 er is geen derde persoon met het gezag belast. 

 

Hoe kunt u een verzoek indienen 

 

Er zijn twee mogelijkheden om een verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag in te dienen. Het kan 

digitaal aangevraagd worden of er is een papieren formulier beschikbaar. Het papieren formulier kan per post 

verzonden worden of bij een willekeurige rechtbank afgegeven worden.  

Het digitaal aanvragen biedt een aantal voordelen ten opzichte van de papieren aanvraag. Ouders kunnen 

eenvoudig vanuit huis gezag aanvragen en er is geen geboorteakte en uittreksel uit de Burgerlijke Stand nodig. 

Het digitaal aanvragen van het gezamenlijk gezag brengt daarom minder kosten met zich mee.  

  

Hoe werkt het digitaal aanvragen van het gezag 

 

Voor het digitaal aanvragen van het gezag kunt u naar de volgende url gaan: 

http://loket.rechtspraak.nl/ 

Hieronder wordt stapsgewijs aangegeven wat u kunt verwachten wanneer u het verzoek digitaal indient. 

 het BSN (burgerservicenummer) van het kind invullen;  

 het inloggen met DigiD van beide ouders;  

 de gegevens worden automatisch uit de GBA (gemeentelijke basis administratie) opgehaald, hierdoor is 

er dus geen geboorteakte of uittreksel van het GBA meer nodig; 

 er wordt een controle gedaan in het curatele register; 

 binnen 2 weken krijgt u bericht. 

http://loket.rechtspraak.nl/


 

 

Digitaal aanvragen is niet mogelijk, wanneer: 

 

 beide ouders niet over een DigiD beschikken 

 het kind (nog) geen BSN heeft 

Hoe werkt het papieren invulformulier 

Vraag het formulier aan bij uw gemeente of download het op http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-

rechter/Formulieren/Documents/Verzoek-tot-het-gezamenlijk-uitoefenen-van-het-gezag-over-een-

minderjarige.pdf 

Vul het formulier in. Daarnaast zal de griffier moeten kunnen controleren of u aan alle voorwaarden voldoet. 

Hiervoor dient u enkele bewijsstukken bij te voegen. Dat zijn: 

 een originele geboorteakte van het kind met de akte latere vermelding van de erkenning waar u 

gezamenlijk gezag over wilt uitoefenen. Dit afschrift kunt u opvragen bij de burgerlijke stand van de 

gemeente waar het kind geboren is; 

 een kopie van een geldig identiteitsbewijs van beide ouders. De identiteitsbewijzen die u hiervoor kunt 

gebruiken, zijn: 

-  een geldig Nederlands rijbewijs; 

-  een geldige Nederlandse identiteitskaart; 

-  een geldig reisdocument, als bedoeld in art.2 lid 1 van de Paspoortwet (Stb. 1991, 498) (bijv.      

een geldig nationaal, diplomatiek of dienstpaspoort, of een reisdocument voor 

vluchtelingen/vreemdelingen); 

-  een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 (Stb 2000, 

495) moet beschikken. 

Alle afschriften mogen maximaal drie maanden oud zijn. 

Vervolgens kunt u het formulier en de stukken per post verzenden of bij een willekeurige rechtbank inleveren. 

Waar de rechtbanken zicht bevinden, vindt u verderop in deze brochure. 

 

Vanaf welke moment heeft u samen het gezag 

 

Vanaf het moment van aantekening in het gezagsregister heeft u gezamenlijk het gezag over 

uw kind. Het gezamenlijk gezag gaat dus direct in. U krijgt een bevestiging van de inschrijving 

toegestuurd. 

 

De griffier kan de aantekening weigeren 

 

De griffier beslist over aantekening in het gezagsregister. Als de griffier meent dat u niet aan 

alle voorwaarden voldoet, zal hij de aantekening in het gezagsregister niet maken. Hij vertelt 

u waarom hij de aantekening weigert. In één geval is beroep mogelijk bij de rechter, namelijk 

als de griffier weigert de aantekening te maken omdat hij meent dat één of beide ouders lijden 

aan een geestelijke stoornis. De rechter beslist in zo’n geval of de aantekening alsnog moet 

plaatsvinden of niet. 

 

Waar vindt u de rechtbanken 

 

U vindt een rechtbank in de hierna genoemde plaatsen: 

Rechtbank Noord-Holland (locatie Alkmaar en Haarlem), rechtbank Amsterdam, rechtbank Gelderland (locatie 

Arnhem en Zutphen), rechtbank Noord-Nederland (locatie Assen, Groningen en Leeuwarden)  rechtbank  

‘ s-Gravenhage,  rechtbank Oost-Brabant, rechtbank Limburg (locatie Roermond en Maastricht), rechtbank 

Zeeland-West Brabankt (locatie Breda en Middelburg), rechtbank Rotterdam (locatie Dordrecht en Rotterdam), 

Rechtbank Midden-Nederland (locatie Lelystad en Utrecht), en Overijssel (locatie Almelo en Zwolle). De 

adresgegevens kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. 

http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Formulieren/Documents/Verzoek-tot-het-gezamenlijk-uitoefenen-van-het-gezag-over-een-minderjarige.pdf
http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Formulieren/Documents/Verzoek-tot-het-gezamenlijk-uitoefenen-van-het-gezag-over-een-minderjarige.pdf
http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Formulieren/Documents/Verzoek-tot-het-gezamenlijk-uitoefenen-van-het-gezag-over-een-minderjarige.pdf


 

 

 

Meer informatie 

 

Meer informatie over gezag over minderjarigen, vindt u in de folder ‘Gezag, omgang en 

informatie’, die te vinden is op www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie en het 

aanvragen van brochures, kunt u contact opnemen met de telefonische informatielijn van de 

gezamenlijke ministeries: 

Informatie Rijksoverheid 

Telefoon 1400 (lokaal tarief) 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur. 

Internet: www.rijksoverheid.nl 

 

 

 

 

 


