
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

E.J. Tieman 

Postbus 20301 

2500 EH 'S-GRAVENHAGE 

Onderwerp 

Verzoek om informatie over onderhoudsverplichting kind jegens 

ouders 

Geachte mevrouw Tieman, 

Datum 

22 augustus 2018 

Ons kenmerk 

TIP/U201800632 

Telefoon 

070 373 83 93 

Bijlage(n) 

In uw brief van 27 maart 2018 heeft u ons verzocht om te inventariseren in hoeverre in de praktijk 

gebruik wordt gemaakt van de onderhoudsverplichting van kinderen jegens hun juridische ouders. 

In het verlengde van deze inventarisatie heeft u ons verzocht te bezien of en zo ja hoe deze 

onderhoudsverplichting vorm zou kunnen krijgen in het geval een kind meer dan twee juridische 

ouders heeft. 

Wij hebben uw verzoek neergelegd bij diverse gemeenten. Deze gemeenten geven aan dat er in de 

praktijk geen gebruik wordt gemaakt van de onderhoudsverplichting van kinderen jegens hun 

juridische ouders. Minderjarige kinderen zijn leerplichtig en zullen om die reden doorgaans 

onvoldoende inkomsten hebben voor een onderhoudsplicht. Theoretisch is het denkbaar dat 

gedurende de bijstandsperiode van de ouders het minderjarig kind bijvoorbeeld een erfenis 

ontvangt, maar in de praktijk zijn er geen situaties bekend. Waarschijnlijk wordt dit ook niet in alle 

gevallen gesignaleerd, omdat minderjarige kinderen geen subject van bijstand zijn. 

Wanneer een kind meer dan twee juridisch ouders heeft zal de onderhoudsverplichting niet anders 

worden vorm gegeven dan bij twee juridische ouders. De aanwezige draagkracht zal dan worden 

verdeeld over de bijstandsgerechtigde ouders. Dat zal in de uitvoering wel meer werk opleveren en 

vragen om samenwerking tussen gemeenten als de ouders niet in dezelfde gemeente wonen 
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Echter, zoals aangegeven is de ervaring van gemeenten dat dit in de praktijk niet of nauwelijks 
voorkomt. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
Vereniging van Nederlandse {-Leenten 

Directeur Beleid 
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