Schematisch overzicht gevolgen meerouderschap bij brief Motie Bergkamp

Aanpassing wetgeving
BZK
Wet Basisregistratie Personen (BRP)
Paspoortwet (Pw)

Aanpassing nadere regelgeving

Uitvoeringsgevolgen voor

-

Gemeenten:
Aangiften geboorte
Erkenning van kind
Het aanvraag- en uitgifteproces van de
reisdocumenten
Toestemmingsverklaringen voor
reisdocumenten voor minderjarigen

Besluit BRP
Aanpassing autorisaties van gebruikers van de BRP voor hun
uitvoering wettelijke taken (gaat om 1100 autorisaties)

Buiza
Aanpassing regelgeving bij verlies documenten in buitenland

Consulaire posten

Aanpassing richtlijnen t.b.v. uitvoering internationale verdragen
als IKO, Brussel II-bis, HAV en HKBV.

Consulaire posten
Centrale autoriteit

Uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen behorende bij
genoemde wetten

Belastingdienst

Gezagsregister
Burgerlijke stand
Alimentatieberekening

Rechtspraak
Ambtenaren burgerlijke stand
Aangiften geboorte
Erkenning van kind
Centrale autoriteit
Raad voor de Kinderbescherming
Gecertificeerde instellingen
Jeugdinrichtingen
Advocatuur
Notariaat
Gemeenten

Buiza

Financiën
Wet inkomstenbelasting 2001
Successiewet 1956
Wet op de
vennootschapsbelasting 1969
JenV
Burgerlijk Wetboek:
- Familierecht
- Echtscheidingsrecht
- Kinderbeschermingswetgeving
- Erfrecht

JenV
1

Gevolgen op basis van internationale verdragen als:
IVRK
IKO
HAV
HKBV
Brussel II-bis

Aanpassing wetgeving
Jeugdstrafrecht
en tenuitvoerlegging van
jeugdsancties

JenV
Vreemdelingenrecht

OCW
Wet studiefinanciering 2000
Wet studiefinanciering BES
Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten
Wet Register
onderwijsdeelnemers

OCW
Onderwijswetten voor hoger
onderwijs (Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek)
OCW
Onderwijswetten voor primair en
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Aanpassing nadere regelgeving
In het Burgerlijk Wetboek wordt geregeld wie “ouders” zijn. Dit
heeft zijn doorwerking in bijvoorbeeld het wetboek van
Strafvordering en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. In
de wettekst van de jeugdstrafwetten of de onderliggende
uitvoeringsbesluiten hoeft, voor zover nu kan worden overzien,
niets te worden aangepast. Wel zullen er uitvoeringsgevolgen zijn.

Uitvoeringsgevolgen voor
Rechtspraak
OM
Politie
Raad voor de kinderbescherming
Halt
Slachtofferhulp Nederland
DJI
Schadefonds Geweldsmisdrijven
De reclasseringsorganisaties (3RO): Leger
des Heils Jeugdbescherming &
Reclassering, Reclassering Nederland en
Stichting Verslavingsreclassering GGZ
CJIB
Gecertificeerde Instellingen (GI’s)
Jeugdzorg Nederland
Justitiële Informatiedienst (Justid)
Administratie- en Informatiecentrum voor
de Executieketen (AICE)

Vreemdelingenbesluit
Vreemdelingencirculaire

Rechtspraak
Raad voor de Kinderbescherming
IND
DT&V

Aanpassing wetgeving en onderliggende regelgeving.

DUO (inclusief aanpassing registers,
services met ketenpartners, en als
afnemer BRP)

Mogelijke aanpassing wetgeving en/of onderliggende regelgeving,
als het gaat om de rol van ouders (bijvoorbeeld in het kader van
de inschrijving van minderjarige studenten)

Positie meerouders ten aanzien beslissingen in schoolkeuzen en

Primair onderwijs, speciaal en voortgezet

Aanpassing wetgeving
voortgezet onderwijs

SZW
Wet Arbeid en zorg

SZW
Wet kinderopvang (Wko)

Aanpassing nadere regelgeving
schoolloopbaan inclusief (staats)examens. Het gaat hierover in
hoeverre moeten alle ouders meegenomen worden in deze
beslissingen wanneer het minderjarige leerlingen of kandidaten
betreft, zoals onder andere:
Schooladvies PO
ongeoorloofd verzuim
schorsing /verwijdering
informeren bij vermoeden van een (zeden)misdrijf
informeren bij oordeel zeer zwak
eerbiediging van godsdienst/levensbeschouwing bij
schoolkeuze
Schoolkeuze en inschrijving
Redelijk te vergen inzet van ouders bij schoolvervoer
Overleg over ondersteuning (bijv. in het kader van lwoo)
Wie moet instemmen met volgen praktijkonderwijs.

Uitvoeringsgevolgen voor
onderwijs, alsmede DUO voor de
registratie van leerlingen mbt het project
modernisering Examens en de
onderwijsregisters.

5 weken aanvullend geboorteverlof
26 weken ouderschapsverlof op te nemen in de eerste acht jaar

UWV
Werkgevers

kinderopvangtoeslag

Belastingdienst

SZW
Algemene wet inkomensafhankelijke
regelingen (Awir)

Belastingdienst

SZW
Kindgebonden budget

SZW
Participatiewet (Pw)
SZW
Algemene Nabestaandenwet (Anw)
VWS
Wet- en regelgeving waarin regels
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Volgt AKW-regels: 1 aanvrager mogelijk,
ouders moeten onderling het budget
verdelen
Bijstandsnormensystematiek
Middelentoets

gemeenten

SVB

Aanpassing wetgeving
met betrekking tot ouders of
voogden, zoals de:
Wet op de Geneeskundige
Behandelovereenkomst (WGBO)
Wet medisch-wetenschappelijk
onderzoek (WMO)
Wet orgaandonatie (WOD)
Wet toetsing levensbeëindiging op
verzoek en hulp bij zelfdoding
(Wtl)
Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz),
Wet zorg en dwang
psychogeriatrische en
verstandelijk gehandicapte
cliënten (Wzd)
Wet foetaal weefsel (Wfw)
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
VWS
- Jeugdwet (Jw)

Aanpassing nadere regelgeving
In het merendeel van de VWS-wetgeving waarin regels staan met
betrekking tot ouders of voogden, worden de gebruikte begrippen
(zoals ouder, voogd, ouders die de ouderlijk gezag uitoefenen) niet
gedefinieerd. Afhankelijk van wat precies onder meerouderschap
wordt verstaan en waar dit geregeld wordt, zullen deze wetten
mogelijk aanpassing behoeven.

Uitvoeringsgevolgen voor
O.a. medische beroepsgroepen,
onderzoekers, toetsingscommissies
euthanasie, gemeenten, wijkteams en het
CAK

Voor de Wmo is daarbij relevant dat de wijziging in wat bedoeld
wordt met het begrip ouders ook gevolg heeft voor de kaders
waarbinnen de gemeente het maatschappelijk
ondersteuningsbeleid inricht.
Meerouderschap zal altijd leiden tot een wijziging in de toepassing
van de wetten, zoals bij toestemmingsvereisten van ouders en
verplichtingen om met ouders te overleggen (bijvoorbeeld bij de
WGBO, WTLOVZ, WMWO en de Wfw).
Ook kan meerouderschap van invloed zijn op de berekening van
eigen bijdragen (bijvoorbeeld bij de Wlz en Wmo).

De Jeugdwet omvat een omschrijving van het begrip “ouders”.
Mogelijk zal deze wet moeten worden aangepast bij invoering van
meerouderschap. Aanpassing van de omschrijving van het begrip
“ouders” zal doorwerken in het toestemmingsvereiste, kosten van
de uitvoering van jeugdhulp, opstellen familiegroepsplan, en de
reikwijdte van de wet.

Gemeenten (wijkteams), jeughulp- en
jeugdzorgaanbieders

Ook is relevant dat de wijziging van het begrip “ouders” van
invloed zal zijn op de kaders waarbinnen de gemeenten het
jeugdbeleid inrichten.
VWS
Zorgverzekeringswet

Inkomensafhankelijke bijdrage
Deze is afgeleid van de fiscale regelgeving zoals de Wet op de
loonbelasting 1964 en de Wet inkomstenbelasting 2001.
Meerouderschap heeft gevolgen voor de berekening van de
inkomensafhankelijke bijdrage die verzekeringsplichtigen en
inhoudingsplichtigen (werkgevers, uitkeringsinstanties)
verschuldigd zijn.
Bepalingen over wanbetalers
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Verzekeringsplichtigen,
inhoudingsplichtigen (werkgevers,
uitkeringsinstanties) en CAK

Aanpassing wetgeving

Aanpassing nadere regelgeving
Meerouderschap kan gevolgen hebben voor uitvoering van de
wanbetalersregeling, zoals de beslaglegging door het CAK bij
derden die aan de verzekeringnemer periodieke betalingen
verschuldigd zijn.
Regeling voor gemoedsbezwaarden
In plaats van een zorgverzekering af te sluiten, stort een
gemoedsbezwaarde een bijdrage op een aparte rekening bij het
CAK, welke gebruikt wordt voor de zorgkosten van kinderen die tot
zijn huishouding behoren. Mogelijk vraagt meerouderschap hierop
aanpassing.
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Uitvoeringsgevolgen voor

