
 

 

 

 

 

Registratie van het gezag – opvragen informatie 

 

U wilt zorg bij Praktijk Mees, maar u bent als ouders niet meer bij elkaar waardoor u nu twijfelt of u 

het gezag over uw kind nog deelt. Deze informatie is noodzakelijk omdat we volgens de wet pas zorg 

mogen leveren als beide gezaghebbende ouders toestemming hebben gegeven. Daarom moeten we 

voordat we de zorg kunnen starten weten of u beide het gezag heeft en toestemming geeft.  

Met behulp van dit formulier kunt u nagaan wie het gezag heeft of hoe u het bewijs daarvan kan 

opvragen. 

 

In de basis is het zo dat:  

• Bij een huwelijk ouders automatisch beide gezaghebbend zijn 

• Bij enkel erkenning van partner, of geen erkenning de moeder eenhoofdig gezaghebbend  is. 

Bewijs hiervan is o.a. een uittreksel uit het bevolkingsregister dat u kunt opvragen bij de 

Burgerlijke Stand van uw gemeente.  

• Als u gescheiden bent, dit niet het einde van het gezag betekent 

• Pas wanneer u via de rechter heeft aangegeven geen gezamenlijk gezag meer te willen, 

wordt dit geregistreerd in het gezagsregister. Dus pas bij een wijziging via de rechter wordt 

dit geregistreerd. 

 

 

Hoe werkt het gezagsregister? 

In het gezagsregister staat, na wijziging via de rechter, geregistreerd wie de gezaghebbende ouder(s) 

is/zijn. Als ouders kunt u hier telefonisch informatie over opvragen bij elke rechtbank in Nederland. 

 

Wat kunt u als ouder doen om hierover informatie op te vragen? 

1. U kunt via de rechtbank (elke rechtbank uit het land) informatie opvragen over het gezag 

2. Voor rechtbank Den Haag belt u: 070-381 1923 / Locatie Leiden (valt ook onder Rechtbank 

Den Haag): 071-566 2020 

3. Geef uw naam  

• Telefoniste kijkt of uw kinderen voorkomen in het register. Als kinderen voorkomen dan 

betekent dat er m.b.t. het gezag een wijziging heeft plaatsgevonden. Als kinderen niet 

voorkomen in het register heeft er geen wijziging plaatsgevonden. Dit betekent dat de 

oorspronkelijke regels van het gezag van toepassing zijn. Zie de opsomming bovenaan die 

document. 

4. Als er een wijziging is geweest kunt u hiervan een uittreksel vragen:  

a. U dient een verzoek in via de post. Dit stuurt u naar dit adres: 

i. Rechtbank Den Haag 

Postbus 20302 

2500 EH Den Haag 

b. Of naar: Locatie Leiden 

i. Rechtbank Den Haag, Locatie Leiden 

Postbus 11171, 2301 ED Leiden  

Telefoon:  

c. U krijg een uittreksel met stempel via de post terug. Dit duurt ongeveer twee weken 

 


