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Inhoudstafel

Art. 1-17

Tekst

Artikel 1. Artikel 108 van het Burgerlijk Wetboek wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "Art. 108. De niet-ontvoogde minderjarige heeft zijn woonplaats in de gezamenlijke verblijfplaats van zijn ouders
of, indien die niet samenleven, in de verblijfplaats van één van beiden.
  Degene die onder voogdij is geplaatst, heeft zijn woonplaats bij zijn voogd. "

  Art. 2. In artikel 203, § 1, van hetzelfde Wetboek, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :
  "De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud,
het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen."

  Art. 3. Artikel 302 van hetzelfde Wetboek Wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "Art. 302. Na de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding worden het gezag over de persoon van het
kind en het beheer van zijn goederen ofwel door beide ouders gezamenlijk uitgeoefend ofwel door degene aan
wie ze werden toevertrouwd, hetzij bij een overeenkomst tussen partijen die behoorlijk werd bekrachtigd zoals
bepaald is in artikel 1258 van het Gerechtelijk Wetboek, hetzij bij een beschikking van de voorzitter rechtsprekend
in kort geding overeenkomstig artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, onverminderd het bepaalde in artikel
387bis van dit Wetboek. "

  Art. 4. Artikel 303 van hetzelfde Wetboek wordt opgehe
  en.

  Art. 5. Artikel 371 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "Art. 371. Een kind en zijn ouders zijn op elke leeftijd aan elkaar respect verschuldigd."

  Art. 6. Art. 372 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "Art. 372. Een kind blijft onder het gezag van zijn ouders tot aan zijn meerderjarigheid of zijn ontvoogding."

  Art. 7. Artikel 373 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "Art. 373. Wanneer de ouders samenleven, oefenen zij het gezag over de persoon van het kind gezamenlijk uit.
  Ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn, wordt elke ouder geacht te handelen met de andere ouder
wanneer hij, alleen, een handeling stelt die met gezag verband houdt behouden de bij de wet bepaalde
uitzonderingen.
  Bij gebreke van instemming kan één van beide ouders de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig maken.
  De rechtbank kan één van de ouders toestemming verlenen alleen op te treden voor één of meer bepaalde
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handelingen."

  Art. 8. Artikel 374 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "Art. 374. Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen en geldt
het in artikel 373, tweede lid, bepaalde vermoeden.
  Bij gebreke van overeenstemming over de organisatie van de huisvesting van het kind, over de belangrijke
beslissingen betreffende zijn gezondheid, zijn opvoeding, zijn opleiding en zijn ontspanning en over de
godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes of wanneer deze overeenstemming strijdig lijkt met het belang van
het kind, kan de bevoegde rechter de uitoefening van het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide
ouders.
  Hij kan eveneens bepalen welke beslissingen met betrekking tot de opvoeding alleen met instemming van beide
ouders kunnen worden genomen.
  Hij bepaalt de wijze waarop de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, persoonlijk contact met het kind
onderhoudt. Dat persoonlijk contact kan enkel om bijzonder ernstige redenen worden geweigerd. De ouder die
niet het ouderlijk gezag uitoefent, behoudt het recht om toezicht te houden op de opvoeding van het kind. Hij
kan bij de andere ouder of bij derden alle nuttige informatie hieromtrent inwinnen en zich in het belang van het
kind tot de jeugdrechtbank wenden.
  In elk geval bepaalt de rechter de wijze waarop het kind wordt gehuisvest en de plaats waar het in het
bevolkingsregister wordt ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf."

  Art. 9. Artikel 375 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt :
  "Als van beide ouders er geen overblijft die in staat is het ouderlijk gezag uit te oefenen, moet een
voogdijregeling worden uitgewerkt. "

  Art. 10. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 375bis ingevoegd, luidend als volgt :
  "Art. 375bis. De grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kind te onderhouden. Datzelfde
recht kan aan ieder ander persoon worden toegekend, indien hij aantoont dat hij met het kind een bijzondere
affectieve band heeft.
  Bij gebreke van een overeenkomst tussen de partijen, wordt over de uitoefening van dat recht in het belang van
het kind op verzoek van de partijen of van de procureur des Konings beslist door de jeugdrechtbank."

  Art. 11. Artikel 376 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "Wanneer de ouders het gezag over de persoon van het kind gezamenlijk uitoefenen, beheren zij ook
gezamenlijk zijn goederen en treden zij gezamenlijk als zijn vertegenwoordiger op.
  Ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn, wordt elke ouder geacht te handelen met instemming van de
andere ouder wanneer hij, alleen, een daad van beheer van de goederen van het kind stelt, behoudens de bij de
wet bepaalde uitzonderingen.
  Oefenen de ouders het gezag over de persoon van het kind niet gezamenlijk uit, dan heeft alleen de ouder die
dat gezag uitoefent, het recht om de goederen van het kind te beheren en het kind te vertegenwoordigen,
behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen.
  De andere ouder behoudt het recht om toezicht te houden op het beheer. Met dat doel kan hij bij degene die
het gezag uitoefent of bij derden alle nuttige informatie inwinnen en zich in het belang van het kind tot de
jeugdrechtbank wenden."

  Art. 12. Artikel 377 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

  Art. 13. Artikel 384 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "Art. 384. De ouders hebben het genot van de goederen van hun kinderen tot aan hun meerderjarigheid of hun
ontvoogding. Het genot wordt gekoppeld aan het beheer : het behoort toe , hetzij aan de beide ouders samen
hetzij aan de ouder die belast is met het beheer van de goederen van het kind."

  Art. 14. Artikel 385 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

  Art. 15. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 387bis ingevoegd, luidend als volgt :
  "Art. 387bis. In alle gevallen, en onverminderd de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg, rechtsprekend in kort geding overeenkomstig artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de
jeugdrechtbank in het belang van het kind, op verzoek van beide ouders of van één van hen, dan wel van de
procureur des Konings alle beschikkingen met betrekking tot het ouderlijk gezag opleggen of wijzigen. "

  Art. 16. Artikel 1279 van het Gerechtelijk Wetboek wordt opge- heven.

  Art. 17. In artikel 1288, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het bestuur over de persoon en over
de goederen van de kinderen" vervangen door de woorden "het gezag over de persoon en het beheer van de
goederen van de kinderen", en de woorden" en het recht van bezoek" door de woorden "en het recht op
persoonlijk contact zoals bedoeld in artikel 374, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek".
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal
worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 13 april 1995.
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  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  M. WATHELET
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  M. WATHELET

Pagina 3 van 3 Copyright Belgisch Staatsblad 25-04-2020


	JUSTEL - Geconsolideerde wetgeving
	Titel
	Inhoudstafel
	Tekst


