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Geachte heer Van Meenen,
De VMN (Vereniging voor Mediators in het Notariaat) en de KNB (Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie) reageren graag op wetsvoorstel 34 605
(wijziging Boek 1 Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in
verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door
erkenning) waar uw commissie op 20 februari a.s. inbreng op kan leveren.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is in een vroeg stadium al
betrokken bij dit wetsvoorstel, dat beoogt een onderscheid weg te nemen tussen
kinderen van gehuwde ouders die van rechtswege het gezamenlijk gezag hebben,
en kinderen van ongehuwde ouders die dat niet hebben.
Het voorstel regelt dat de ongehuwde partner van de moeder die zijn of haar kind
erkent, automatisch ook het gezag krijgt. In vergelijking met een eerdere versie
van het wetsvoorstel ziet het notariaat een duidelijke verbetering in het gewijzigde
voorstel: de uitzonderingsgrond.
Er ontstaat geen gezamenlijk gezag van rechtswege bij erkenning als de moeder de
toestemming voor de erkenning heeft geweigerd en de toestemming op verzoek
van de erkenner vervangen is door toestemming van de rechtbank.
Automatische koppeling van erkenning en gezag brengt gevaren met zich mee,
vinden ook de Raad van State en de Staatscommissie Herijking Ouderschap.
Het notariaat stelde daarom voor om de automatische koppeling van erkenning en
gezag te beperken tot kinderen van samenwoners met een notarieel
samenlevingscontract. De notaris heeft de taak de wil van beide betrokken partijen
te controleren. Op die manier kan de notaris nagaan of de ouders inderdaad allebei
gezamenlijk gezag willen en hen bovendien voorlichten over de rechtsgevolgen van
erkenning en gezag. De akte heeft dwingende bewijskracht. Helaas hebben de
initiatiefnemers dit voorstel niet overgenomen.

Mocht u nog vragen hebben over deze punten, dan horen we dat graag.
Met vriendelijke groet,

Michaël Lentze
Voorzitter VMN

Nick van Buitenen
Voorzitter KNB
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