
 

 

 

Wetgevingsprogramma Modernisering personen- en familierecht  

Naam  Volgende stap Beknopte inhoud Motie/Toezegging/CA 

a. Wetgevingstrajecten    

Wetsontwerp tegengaan huwelijkse 

gevangenschap (35 348) 

Afronding behandeling EK 

in het kader van novelle, 

zie hieronder. 

Het voorstel verruimt onder meer 

de mogelijkheden voor de rechter 

om huwelijkspartners te bevelen 

mee te werken aan de beëindiging 

van een religieus huwelijk 

 

 

Novelle wetsontwerp tegengaan 

huwelijkse gevangenschap 

Advies RvS Aanpassingswet om n.a.v. 

consultatieronde een 

strafrechtelijk onderdeel uit de 

Wet tegengaan huwelijkse 

gevangenschap te schrappen 

 

Wetsontwerp Wijziging voorwaarden 

geslachtsvermelding geboorteakte  

(Aanpassing Transgenderwet) (35 825) 

Advies RvS op 

amendement introductie X 

Het voorstel verruimt de mogelijk-

heden voor transgender personen 

om de geslachtsregistratie te 

wijzigen, door het schrappen van 

de nu nog vereiste 

deskundigenverklaring en het 

openen van een 

wijzigingsmogelijkheid voor 

minderjarigen jonger dan 16 jaar. 

 

Amendement Van Ginneken (stuk 

nr. 13) vult voorstel aan met 

introductie van de registratie van 

geslacht ‘X’ – is  aan RvS 

voorgelegd voor advies. 

 

Aangekondigd bij brief van 

10 april 2019 m.b.t. 

evaluatie Transgenderwet.1 

 

 

Amendement introductie ‘X’ 

onderdeel van het 

regenboogstembusakkoord. 

Wetsontwerp ter uitvoering van de 

herziening van Verordening Brussel IIbis 

(Verordening 2019/1111) (35 888) 

Inwerkingtreding 1 

augustus 2022 

Onder meer vereenvoudiging 

wederzijdse erkenning 

gezagsbeslissingen & verbetering 

EU-Verordening 2019/1111, 

van toepassing met ingang 

van 1 augustus 2022.2 

                                                 
1 Kamerstukken II 2018/19, 27 859, nr. 133. 



 

 

tegengaan kinderontvoering 

 

Wetsontwerp deelgezag 

 

 

Voortzetting wordt nader 

bezien in het licht van het 

regenboogstembusakkoord 

Het voorstel biedt een 

mogelijkheid om de relatie te 

versterken tussen het kind en 

anderen dan de ouders die een 

grote rol in diens verzorging en 

opvoeding spelen. 

 

Aangekondigd bij brief van 

12 juli 2019.3 

Wetsontwerp kind, draagmoederschap en 

afstamming 

Nader rapport Het voorstel treft een regeling 

voor het ontstaan van 

afstammingsrelaties na 

draagmoederschap en versterkt 

het recht van het kind op 

afstammingsinformatie. 

 

Coalitieakkoord 

Wetsontwerp introductie gecombineerde 

geslachtsnaam 

Nota n.a.v. Verslag Mogelijk maken keuze van ouders 

voor combinatie van hun beider 

geslachtsnaam als geslachtsnaam 

kind. 

 

Motie Groothuizen en 

Bergkamp.4  

 

Wetsontwerp aanpassing Wet opneming 

buitenlandse kinderen ter adoptie 

(Wobka) 

In afwachting van 

besluitvorming over 

toekomst interlandelijke 

adoptie 

 

  

Wetsontwerp tot drempelverlaging 

omgangsverzoeken grootouders 

In voorbereiding Verlaging van de drempel voor 

grootouders om de rechter te 

verzoeken om een 

omgangsregeling met 

kleinkinderen. 

Motie van de leden Van 

Toorenburg, Van den Berge, 

Van der Staaij, Kuiken, Van 

der Graaf en Krol5 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
2 Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake 

de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering, Pb EU L 178/1. 
3 Kamerstukken II 2018/19, 33 836, nr. 45. 
4 Kamerstukken II 2018/19, 35 000 VI, nr. 89. 
5 Kamerstukken II 2020/21, 31 265, nr. 87. 



 

 

Wetsontwerp preferentie 

kinderalimentatie 

Start internetconsultatie 

voorjaar 2022  

De vordering tot betaling van 

levensonderhoud voor kinderen en 

jongmeerderjarigen wordt een 

preferentie toegekend. 

 

Aangekondigd bij brief van 

18 november 2020.6 

Wetsontwerp introductie ouderschapsplan 

BW BES en enige andere onderwerpen 

In voorbereiding Introductie ouderschapsplan op de 

BES alsmede enige andere 

onderwerpen ter vergroting van de 

concordantie van het Europees 

Nederlandse BW en het BW BES 

 

Motie Kuiken en Ceder.7 

Wetsontwerp toezicht op 

vermogensbeheer van minderjarigen 

In voorbereiding Ter uitvoering van aanbevelingen 

uit het WODC-rapport over dit 

onderwerp 

 

Toezegging aan uw Kamer.8 

Wetsontwerp tot hernoeming verklaring 

van vermoedelijk overlijden 

Meegenomen in 

Verzamelwet JenV 2021  

 

Aanpassing terminologie om deze 

minder emotioneel belastend te 

laten zijn. 

 

Aangekondigd bij brief van 

18 juni 2019.9 

b. Lagere regelgeving    

Wijziging van het Besluit burgerlijke 

stand BES ivm de akte van geboorte 

(levenloos) 

Publicatie nader rapport 

en inwerkingtreding per 1 

april 2022 

Het introduceren van de akte van 

geboorte (levenloos) op de BES, in 

navolging van de regeling in 

Europees Nederland 

 

 

Wijziging Besluit burgerlijke stand 

1994ivm aanduiding ouder in de 

geboorteakte van het kind 

Internetconsultatie Verwerking gevolgen aanpassing 

Transgenderwet 

 

Toezegging aan uw kamer 

  

                                                 
6 Kamerstukken II 2021/22, 31265, nr. 75. 
7 Kamerstukken II 2020/21, 35 420, nr. 333. 
8 Kamerstukken II 2018/19, 33 836, nr. 26, p. 33. 
9 Kamerstukken II 2018/19, 33 552, nr. 55. 



 

 

c. Trajecten – voortouw ander 

departement 

   

Wetsontwerp pensioenverdeling bij scheiding 

2022 (35 287) 

 

Eerste ondertekenaar: Minister voor Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid. 

Plenaire 

behandeling 

Tweede Kamer 

Naar aanleiding van de evaluatie van 

de Wet verevening pensioenrechten bij 

scheiding is een nieuw wetsvoorstel in 

voorbereiding: de Wet 

pensioenverdeling bij scheiding 2022. 

 

Aangekondigd bij brief van 8 

maart 2018.10 

Ontwerpbesluit pensioenverdeling bij 

scheiding 2022.  

 

Eerste ondertekenaar: Minister voor Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid. 

Verzending aan 

Raad van State na 

afronding 

behandeling 

wetsvoorstel 

pensioenverdeling 

bij scheiding in 

Tweede Kamer 

 

AMvB ter uitvoering van de Wet 

pensioenverdeling bij scheiding 2022.  

Toegezonden aan TK bij brief 

van 18 november 2019.11 

 

                                                 
10 Kamerstukken II 2017/18, 32043, nr. 393. 
11 Kamerstukken II 2019/20, 35 287 nr. 5. 


