Besluit van
houdende wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de regels over
het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

Op de voordracht van de Minister voor Rechtsbescherming van ... 2022, Directie Wetgeving en
Juridische Zaken, nummer .....;
Gelet op de artikelen 18, vijfde lid, en 20d van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord op (advies van ... 2022, nr. W.........);
Gezien het nader rapport van de Minister voor Rechtsbescherming van .. 2022, nr. ....;
Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Het besluit burgerlijke stand 1994 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 49 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een
puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
g. Indien van toepassing, de verklaring van de moeder uit wie het kind is geboren en de erkenner
dat het gezag alleen door de moeder wordt uitgeoefend.
2. In het derde lid wordt onder “onder c, d, e en f” vervangen door “onder c tot en met g”.

B
In artikel 50, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een
puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
e. Indien van toepassing, de verklaring van de vrouw en de erkenner dat het gezag alleen door de
moeder wordt uitgeoefend.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad
zal worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming,

NOTA VAN TOELICHTING
Algemeen
In de wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen
in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (Stb. … ) is in
een nieuw artikel 251b, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaald dat de
erkenning van een kind van rechtswege de gezamenlijke uitoefening van het gezag door de
moeder en de erkenner tot gevolg heeft. Op deze regel gelden op grond van het eerste en tweede
lid enkele uitzonderingen.
Twee van deze uitzonderingen houden verband met de inhoud van de akte van erkenning. Het gaat
om de uitzondering dat uit de akte van erkenning blijkt dat de moeder en de erkenner hebben
verklaard dat de moeder het eenhoofdig gezag uitoefent (tweede lid, onder a) en de uitzondering
dat uit de akte van erkenning blijkt dat de rechtbank vervangende toestemming heeft verleend
voor de erkenning (tweede lid, onder b).
De in dit besluit opgenomen wijzigingen van het Besluit Burgerlijke Stand 1994 (BBS 1994)
voorzien in de benodigde aanvulling van de inhoud van de akte van erkenning en van de inhoud
van de latere vermelding van de erkenning die aan de geboorteakte wordt toegevoegd.
Consultatie
PM
Artikelsgewijs
Artikel I
In artikel 49, eerste lid, van het BBS 1994 is de inhoud van de akte van erkenning van een reeds
geboren kind opgenomen. Artikel 50, eerste lid, van dit besluit vermeldt de inhoud van de akte van
erkenning van een kind waarvan de vrouw zwanger is.
De toestemming voor erkenning (en de vervangende toestemming van de rechter) wordt hierin
reeds als inhoudelijk onderdeel vermeld (onderdeel d van het eerste lid van artikel 49 en onderdeel
b van het eerste lid van artikel 50). De verklaring inzake het eenhoofdig gezag van de moeder is
nieuw en dient als mogelijk onderdeel van de inhoud van de akte van erkenning nog te worden
toegevoegd.
Dit wordt in het nieuwe ingevoegde onderdeel f van artikel 49, eerste lid, en het nieuw ingevoegde
onderdeel d van artikel 50, eerste lid, geregeld.
De erkenning wordt als latere vermelding aan de geboorteakte toegevoegd (artikelen 49, derde lid
en 50, tweede lid, BBS 1994). Deze latere vermelding bevat een aantal gegevens aangaande de
erkenning, waaronder de toestemming voor de erkenning. Ook de bij de erkenning gedane
verklaring inzake eenhoofdig gezag kan worden beschouwd als een gegeven aangaande de
erkenning dat door middel van de latere vermelding in de geboorteakte dient te worden
opgenomen.
Daarbij komt dat de latere vermelding in de geboorteakte ook tot bewijs kan dienen van het feit
dat de verklaring is afgelegd.
Hoewel op grond van het tweede lid van het hiervoor genoemde artikel 1:251b BW de verklaring
inzake eenhoofdig gezag, evenals de vervangende toestemming door de rechter, door de
ambtenaar van de burgerlijke stand aan de griffier wordt meegedeeld ter aantekening in het
gezagsregister, zou op enig moment kunnen blijken dat opname in het gezagsregister ten onrechte
achterwege is gebleven. Daar de akte van erkenning, waaruit de verklaring dient te blijken, in
beginsel na een periode van 18 maanden wordt vernietigd (zie hiervoor artikel 23, vijfde lid, BBS
1994), kan de geboorteakte alsdan als bewijs dienen dat de betreffende verklaring bij de erkenning
is afgelegd.
Artikel 49, derde lid, dat de inhoud van de latere vermelding aangeeft en naar welk artikellid artikel
50, tweede lid verwijst, wordt daarom eveneens aangevuld.
De verklaring van de moeder en de erkenner over het eenhoofdig gezag van de moeder vereist
geen nadere beoordeling over de gezagssituatie door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
De verklaring is slechts een van de elementen die bepalend is voor de gezagssituatie van een kind;
op een later moment kan er een wijziging optreden in die gezagssituatie. Te denken valt aan de
situatie dat de moeder en de erkenner het in het huwelijk treden waardoor zij als ouders alsnog
van rechtswege het gezamenlijk gezag verkrijgen (zie art. 1:251 BW) of aan het aantekenen van
het gezamenlijk gezag in het gezagsregister op grond van artikel 1:252 BW.
Artikel II

Voor het tijdstip van inwerkingtreding zal worden aangesloten bij het tijdstip van inwerkingtreding
van de hiervoor genoemde wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet
basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door
erkenning (Stb….). De wijzigingen in dit besluit zijn van belang voor akten die na deze datum
worden opgemaakt. Bij de inwerkingtreding zullen de vaste verandermomenten worden
aangehouden.
De Minister voor Rechtsbescherming,

