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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34518 

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het 

recht op contact of omgang na partnerdoding  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 16 mei 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel Aa 

9 (Bergkamp) over benoeming van een bijzondere curator 

 

Op basis van het onderzoek dat de raad voor de kinderbescherming instelt naar de 

wenselijkheid van een contact- of omgangsregeling van het kind met de ouder die wordt 

verdacht of is veroordeeld wegens het doden van de andere ouder, verzoekt de raad voor 

de kinderbescherming aan de kinderrechter om een contact- of omgangsregeling vast te 

stellen of om het contact of de omgang te ontzeggen. 

 

Dit amendement regelt dat de kinderrechter in een dergelijk geval altijd direct bij aanvang 

van de gerechtelijke procedure een bijzondere curator benoemt om de minderjarige zowel 

in als buiten rechte te vertegenwoordigen. Deze bijzondere curator kan de belangen van 



 

 datum 16 mei 2017 

 blad 2 

 

 

het kind dan van meet af aan behartigen en de stem van het kind verwoorden, hetgeen in 

de complexe situatie die na partnerdoding ontstaat, voor het kind van groot belang is. 

Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, de 

ChristenUnie, de PVV en FvD. 

 

 

Invoeging Artikel IIa 

7   8  11  (Bergkamp) over het opnemen van een evaluatiebepaling 

 

Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opgenomen. Het 

betreft een evaluatie van de wet binnen 5 jaar na de inwerkingtreding en vervolgens 

telkens na 5 jaar over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en PVV. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel, onderdeel B 

10  12 (El Yassini) over niet-ontvankelijkheid van een verzoek om omgang voor de duur 

van de ontzegging van de omgang met een maximum van 3 jaar 

 

Indiener is van mening dat de situatie waarin de ene ouder door de andere ouder is 

gedood enorme stress en onrust met zich brengt voor het kind/de kinderen van deze 

ouders. Het belang van dit kind/deze kinderen moet daarom in rechterlijke procedures die 

zien op de gevolgen van een dergelijke doding door de ene ouder, altijd voorop staan. Dit 

belang wordt in grote mate gediend door een langere periode van rust voor het kind/de 

kinderen waarin zij niet geconfronteerd worden met eisen en wensen van de verdachte of 

veroordeelde ouder. Daarom stelt indiener voor de periode dat een verdachte of 

veroordeelde ouder niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn verzoek om omgang, vast te 

stellen voor de duur van de gerechtelijke ontzegging van de omgang met een maximum 

van drie jaren. 

Voor: DENK, de VVD, de SGP en FvD. 

 

 

 

 

 

 


