Wetgevingsprogramma Modernisering personen- en familierecht (Medio 2020)
Naam
a. Wetgevingstrajecten
Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij
schuldenbewind

Volgende stap

Beknopte inhoud

Motie/Toezegging/RA

NnavV voor
zomer 2020
richting TK

Gemeenten krijgen een adviesrecht in
de gerechtelijke procedure rondom
beschermingsbewind wegens
problematische schulden.

Regeerakkoord.1

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse
gevangenschap (Kamerstukken II 35 348)

NnavV ingediend,
Planning
behandeling TK
na zomer 2020

Het voorstel verruimt onder meer de
mogelijkheden voor de rechter om
huwelijkspartners te bevelen mee te
werken aan de beëindiging van een
religieus huwelijk

Motie Van Nispen c.s., geen
termijn opgenomen.2

Wetsontwerp kind, draagmoederschap en
afstamming

Start consultatie
strafbaarstelling
kinderkoop en
wensouderverlof
voor zomer 2020

Het voorstel treft een regeling voor het
ontstaan van afstammings-relaties na
draagmoederschap en versterkt het
recht van het kind op
afstammingsinformatie.

Regeerakkoord,
aangekondigd bij brief van
12 juli 2019.3

Wetsontwerp Wijziging voorwaarden
geslachtsvermelding geboorteakte
(Aanpassing Transgenderwet)

Indiening bij Raad
van State

Het voorstel verruimt de mogelijkheden 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.

Aangekondigd bij brief van
10 april 2019 m.b.t.
evaluatie Transgenderwet.4

Wetsontwerp deelgezag

Indiening bij Raad
van State tweede
helft 2020

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

Regeerakkoord,
aangekondigd bij brief van
12 juli 2019.5
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spelen.

Wetsontwerp wegnemen notariskosten
algehele gemeenschap van goederen

Adviesaanvraag
RvS na zomer
2020

Wegnemen notariskosten voor paren die
in algehele gemeenschap van goederen
wensen te huwen na inwerkingtreding
Wet beperking wettelijke gemeenschap
van goederen.

Regeerakkoord

Wetsontwerp aanpassing Wet opneming
buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka)

Start consultatie
voor eind 2020

Onder meer versterking regierol
centrale autoriteit door uitbreiding
controle op landen waarmee wordt
samengewerkt bij interlandelijke
adoptie op basis van normenkader.

Toezegging aan uw Kamer.6

Wetsontwerp dubbele geslachtsnaam

Start consultatie
rond einde 2020

Mogelijk maken keuze van ouders voor
beider geslachtsnaam als
geslachtsnaam kind.

Wetsontwerp tot uitsluiting erkenning
kindhuwelijken

Adviesaanvraag
Staatscommissie
IPR en ACVZ voor
zomer 2020
Start consultatie
tweede helft 2020

Kindhuwelijken worden niet langer
erkend, behoudens bijzondere
omstandigheden.

Motie Groothuizen en
Bergkamp.7 Termijn in
motie: Wetsvoorstel in
Tweede Kamer in 2019.
Aangekondigd bij brief van 5
december 2019.8

In samenspraak met de openbare
lichamen, geestelijk geweld, lichamelijk
geweld of andere vernederende
behandeling in de opvoeding op de BES
verbieden

Motie Van der Graaf c.s.9
Termijn in motie:
Voortgangsbericht voor 1
maart 2020.

Start consultatie
begin 2021

Onder meer vereenvoudiging
wederzijdse erkenning
gezagsbeslissingen & verbetering

Uitvoering EU-Verordening
2019/1111, van toepassing

Wetsontwerp tot wijziging van Boek 1 BW BES

Wetsontwerp ter uitvoering van de herziening
van Verordening Brussel IIbis (Verordening
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tegengaan kinderontvoering

2019/1111)

met ingang van 1 augustus
2022.10
Toezegging aan uw Kamer.11

Wetsontwerp toezicht op vermogensbeheer
van minderjarigen

Middellange
termijn

Ter uitvoering van aanbevelingen uit het
WODC-rapport over dit onderwerp

Wetsontwerp tot hernoeming verklaring van
vermoedelijk overlijden

Wordt
meegenomen in
komende
Verzamelwet JenV

Aanpassing terminologie om deze
minder emotioneel belastend te laten
zijn.

Aangekondigd bij brief van
18 juni 2019.12

b. Lagere regelgeving
Wijziging Besluit geslachtsnaamwijziging ter
vergemakkelijking van naamswijziging na
incest

Inwerkingtreding
1-7-2020

Aangekondigd bij brief van 6
september 2019.13

Wijziging van het Organisatiebesluit Raad
voor de kinderbescherming 2015

Inwerkintreding
najaar 2020

Slachtoffers van, met name, incest
krijgen meer mogelijkheden om in
aanmerking te komen voor (onder
voorwaarden kosteloos) wijziging van
de geslachtsnaam.
Verankering van de nieuwe
organisatiestructuur van de raad.

Ontwerpbesluit klachtadviescommissie raad
voor de kinderbescherming

Inwerkintreding
najaar 2020

Vergemakkelijken efficiënte wijze van

-

Start consultatie
medio 2020

voorstellen voor een betere organisatie
van jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering

Aangekondigd bij brief van 7
november 2019.14

Behandeling TK
na zomerreces

Naar aanleiding van de evaluatie van de
Wet verevening pensioenrechten bij
scheiding wordt een nieuwe wet

Aangekondigd bij brief van 8
maart 2018.16

c. Trajecten – voortouw ander
departement
Aanpassingen Jeugdwet. Eerste
ondertekenaar: Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Wetsvoorstel verdeling pensioen bij scheiding
2021.15 Eerste ondertekenaar: Minister voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
10

-

klachtafdoening bij de raad.
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gemaakt: de Wet pensioenverdeling bij
scheiding 2021.

Ontwerpbesluit pensioenverdeling bij
scheiding 2021. Eerste ondertekenaar:
Minister voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
d. Ambtelijke bijstand wordt verleend bij
Initiatiefwetsvoorstel inzake de directe
koppeling van erkenning en gezamenlijk
gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde
partners, ingediend door de leden Bergkamp
en Van Wijngaarden
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Kamerstukken II 2017/18, 32043, nr. 393.
Kamerstukken II 2019/20, 35 287 nr. 5.

Verwerken
reacties
consultatie en
uitvoeringstoetsen

AMvB ter uitvoering van de Wet
pensioenverdeling bij scheiding 2021.

Toegezonden aan TK bij brief
van 18 november 2019.17

n.v.t.

Wettelijk verankering van uitgangspunt
van gezamenlijk ouderlijk gezag, ook
voor buiten huwelijk of geregistreerd
partnerschap geboren kinderen.

Kamerstukken II 34 605.

