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Inzagetabel 
Welke ouder heeft recht op welke 
informatie? 
 
 
 
Hieronder is een schema opgenomen waarin de soorten verbintenissen tussen ouders zijn omschreven. 
Zo is gemakkelijk te zien welke ouder recht heeft op welke informatie. 
 

 Voor wie  Alle informatie  Beperkte informatie 
(erkend) 

A Ouders die met elkaar zijn getrouwd; 
voor vader en moeder geldt: 

X  

B Ouders die zijn gescheiden; 
Voor vader en moeder geldt: 

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

 

C Ouders die hun partnerschap hebben 
laten registreren 

X  

D Ouders die niet met elkaar zijn 
getrouwd, maar via goedkeuring van 
de rechtbank het gezamenlijk gezag 
uitoefenen 

X  

E Ouder die niet met het gezag is belast  X artikel 1:377c BW 

F In geval van samenwonen, vader 
heeft kind erkend, niet ingeschreven 
in gezagsregister; voor vader geldt: 

 X artikel 1:377c BW 

G In geval van samenwonen, vader 
heeft kind erkend en ingeschreven in 
gezagsregister; voor vader en 
moeder geldt: 

X  

H Stel heeft samengewoond, nu uit 
elkaar, kind is erkend, ingeschreven in 
gezagsregister; voor vader en 
moeder geldt: 

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

 

I Stel heeft samengewoond, nu uit 
elkaar, kind is erkend, maar niet 
ingeschreven in het gezagsregister; 
voor vader geldt: 

 X artikel 1:377c BW 

J Ouders beide uit de ouderlijke macht 
gezet, kind is onder voogdij geplaatst; 
voor vader en moeder geldt: 

 X artikel 1:377c BW 

K Voogd X  

L Biologische vader, die zijn kind niet 
heeft erkend 

  

M 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. 
 


