Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
1. WELKE OUDER HEEFT RECHT OP WELKE INFORMATIE?
Hieronder vindt u een schema waarin de soorten verbintenissen tussen ouders zijn omschreven.
U kunt zo gemakkelijk zien welke ouder recht heeft op welke informatie.
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Voor wie
Ouders die met elkaar zijn
getrouwd; voor vader en
moeder geldt:
Ouders die zijn gescheiden;
Voor vader en moeder geldt:

Ouders die hun partnerschap
hebben laten registreren
Ouders die niet met elkaar zijn
getrouwd, maar via
goedkeuring van de rechtbank
het gezamenlijk gezag
uitoefenen
Ouder die niet met het gezag is
belast
In geval van samenwonen,
vader heeft kind erkend, niet
ingeschreven in gezagsregister;
voor vader geldt:
In geval van samenwonen,
vader heeft kind erkend en
ingeschreven in gezagsregister;
voor vader en moeder geldt:
Stel heeft samengewoond, nu
uit elkaar, kind is erkend,
ingeschreven in gezagsregister;
voor vader en moeder geldt:

Stel heeft samengewoond, nu
uit elkaar, kind is erkend, maar
niet ingeschreven in het
gezagsregister; voor vader
geldt:
Ouders beide uit de ouderlijke
macht gezet, kind is onder
voogdij geplaatst; voor vader en
moeder geldt:
Voogd
Biologische vader, die zijn kind

Alle informatie
X

Beperkte informatie

X
N.B. geen informatie geven
die mogelijk gebruikt kan
worden om voordeel ten
koste van de andere ouder
te behalen
X

X
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X artikel 1:377c BW
X artikel 1:377c BW

X

X
N.B. geen informatie geven
die mogelijk gebruikt kan
worden om voordeel ten
koste van de andere ouder
te behalen
X artikel 1:377c BW

X artikel 1:377c BW

X

X

1

M*

niet heeft erkend
Grootouders die de verzorging
van het kind op zich nemen
omdat de ouders spoorloos zijn

L*: Voor de biologische vader, die zijn kind niet heeft erkend, geldt dus: helemaal geen
informatie.
M* Voor grootouders, die de verzorging van de kinderen op zich nemen, omdat de ouders
spoorloos zijn, geldt: in principe geen informatie.

2. INFORMATIEPLICHT ALGEMEEN
Ouders hebben dus recht op informatie. Maar zoals voorgaand schema blijkt, is dat niet altijd
dezelfde hoeveelheid informatie. Indien er sprake is van een ouder die niet met het gezag is
belast maar die wel informatie wil, geldt artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel is
van belang bij de toetsing of er wel of geen informatie moet worden verstrekt. In het artikel
staat het volgende:
Lid 1. De niet met gezag belaste ouder wordt desgevraagd door derden die beroepshalve
beschikken over informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het
kind of diens verzorging en opvoeding betreffen, daarvan op de hoogte gesteld, tenzij die derde
de informatie niet op gelijke wijze zou verschaffen aan degene die met het gezag over het kind is
belast dan wel bij wie het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, of het belang van het kind zich
tegen het verschaffen van informatie verzet.
Lid 2. Indien de informatie is geweigerd, kan de rechter op verzoek van de in het eerste lid van dit
artikel bedoelde ouder bepalen dat de informatie op de door hem aan te geven wijze moet
worden verstrekt. De rechter wijst het verzoek in ieder geval af, indien het belang van het kind
zich tegen het verschaffen van de informatie verzet.

3. NADERE TOELICHTING
Derden. Niet iedere derde is verplicht om informatie over het kind te verstrekken, alleen derden
die beroepshalve over informatie betreffende het kind beschikken (leerkrachten, hulpverleners,
artsen) zijn wettelijk verplicht tot informatieverstrekking.
Rechthebbende. Recht op deze informatie heeft alleen de niet met het gezag belaste ouder.
Andere personen die in nauwe betrekking tot het kind staan, zoals bijvoorbeeld de vader die zijn
buiten huwelijk geboren kind niet heeft erkend, of grootouders, hebben dit wettelijk recht niet.
Zij kunnen hun recht op informatie over het kind baseren op artikel 8 EVRM (Recht op
eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven).
Desgevraagd. Derden hoeven de informatie over het kind niet uit zichzelf te verstrekken. De niet
met het gezag belaste ouder moet er uitdrukkelijk om vragen.
Welke informatie. Niet iedere informatie over het kind hoeft te worden verstrekt. Het gaat om
belangrijke feiten en omstandigheden. Deze moeten bovendien betrekking hebben op de
persoon van het kind of zijn verzorging en opvoeding. Het betreft allen informatie over
schoolvorderingen en evt. sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school. De derde (in dit geval
steeds de school) kan ook weigeren de verzochte informatie over het kind te geven aan de ouder
die niet met het ouderlijk gezag is belast als het gaat om informatie die hij niet ook zou geven
aan de ouder die wel met het gezag belast is.
Het belang van het kind. Het begrip ‘in het belang van het kind’ is een open begrip, een
richtinggevend oriëntatiepunt. Het brengt tot uitdrukking dat bescherming, hulp en steun bij de
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groei naar volwassenheid en opvoeding en verzorging leidraad vormen. Als er informatie
verschaft moet worden, moet eveneens aan de hand van het belang van het kind worden
vastgesteld of daarin een selectie gemaakt moet worden en op welke wijze de gegevens moeten
worden verstrekt. De vraag is dan nog wanneer het belang van het kind zich tegen de
informatieverstrekking verzet. Dat mag niet al te snel worden aangenomen. Een goede reden is
bijvoorbeeld een verklaring van een psychiater/psycholoog/pedagoog dat
informatieverstrekking schadelijk is voor de gezondheids- en of gemoedstoestand van het kind.
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