BURGERLIJKE WETBOEK. - BOEK I : Personen
Titel IX. Ouderlijk gezag
Art. 371. Een kind en zijn ouders zijn op elke leeftijd aan elkaar respect verschuldigd.
Art. 372. Een kind blijft onder het gezag van zijn ouders tot aan zijn meerderjarigheid of zijn
ontvoogding.
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 handelingen.
Art. 374.

§ 1. 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
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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.
§ 2. Ingeval de ouders niet samenleven en hun geschil bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt,
wordt het akkoord over de huisvesting van de kinderen door de rechtbank gehomologeerd, tenzij het
akkoord kennelijk strijdig is met het belang van het kind.
Bij gebrek aan akkoord, in geval van gezamenlijk ouderlijk gezag, onderzoekt de rechtbank op vraag
van minstens één van de ouders bij voorrang de mogelijkheid om de huisvesting van het kind op een
gelijkmatige manier tussen de ouders vast te leggen.
Ingeval de rechtbank echter van oordeel is dat de gelijkmatig verdeelde huisvesting, niet de meest
passende oplossing is, kan zij evenwel beslissen om een ongelijk verdeeld verblijf vast te leggen.
De rechtbank oordeelt in ieder geval bij een met bijzondere redenen omkleed vonnis, en rekening
houdend met de concrete omstandigheden van de zaak en het belang van de kinderen en de ouders.

Art. 375. Indien de afstamming niet is vastgesteld ten aanzien van een van de ouders of indien een
van beiden overleden of vermoedelijk afwezig is dan wel in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te
kennen te geven, oefent de andere dat gezag alleen uit.
Als van beide ouders er geen overblijft die in staat is het ouderlijk gezag uit te oefenen, moet een
voogdijregeling worden uitgewerkt.

Art. 405. § 1. De voogd draagt zorg voor de persoon van de minderjarige, die hij opvoedt
overeenkomstig de beginselen waarvoor de ouders eventueel hebben gekozen, inzonderheid wat
betreft de aangelegenheden bedoeld in artikel 374, tweede lid.
Hij vertegenwoordigt de minderjarige in alle burgerlijke handelingen.
Hij beheert de goederen van de minderjarige zoals een goede huisvader en is gehouden tot
vergoeding van de schade die zou kunnen voortvloeien uit een slecht beheer.
Hij kan zich in het beheer van de goederen van de minderjarige laten bijstaan door personen die
onder zijn verantwoordelijkheid handelen, na uitdrukkelijke machtiging van de vrederechter.
De voogd besteedt de inkomsten van de minderjarige aan diens onderhoud en verzorging en vordert
de toepassing van de sociale wetgeving in het belang van de minderjarige.
§ 2. In geval van een ernstige betwisting tussen de minderjarige en de voogd of in voorkomend geval
de toeziende voogd, kan de minderjarige, op eenvoudig mondeling of schriftelijk verzoek, zich tot de
procureur des Konings richten indien hij twaalf jaar oud is in zaken betreffende zijn persoon en
indien hij vijftien jaar oud is in zaken betreffende zijn goederen.
De procureur des Konings wint alle nuttige inlichtingen in. Indien hij het verzoek gegrond acht,
maakt hij de zaak bij verzoekschrift aanhangig bij de vrederechter opdat deze het geschil beslecht.
De vrederechter beslist na de minderjarige, de voogd en de toeziende voogd te hebben gehoord.

