
 

 

 

 

 

 

 

Instructieverklaring ten behoeve van het laten opmaken van de  

AKTE VAN NAAMKEUZE 

(ivm duo/meemoeder adoptiezaak) 

 

 

Wij, als moeders zijn er mee bekend dat de familierechtelijke band tussen de mee/duomoeder en de 

baby, sinds 1 april 2014, in Nederland ook  door erkenning (of door overlegging van de verklaring van 

de Stichting donorregistratie bij de geboorte-aangifte) tot stand kan worden gebracht. 

Bewust kiezen wij als moeders hier niet voor maar in plaats daarvan voor de  adoptiemogelijkheid via 

de rechtbank. We willen dat ons ongeboren kindje direct bij de geboorte de naam krijgt van de duo/ 

meemoeder. Omdat wij zijn getrouwd/ een geregistreerd partnerschap hebben, kunnen we dit, zonder 

te erkennen bepalen in een akte van naamkeuze.  Er moet dus een akte worden opgemaakt zonder 

erkenning (maar dus een geboorte akte dan wel een akte van naamkeuze) waaruit blijkt dat de 

achternaam de achternaam van de duomoeder is.   

Deze keuze is gemaakt zodat er na de adoptie een werkelijkheid ontstaat die in het buitenland een 

betere en duidelijkere rechtspositie oplevert voor het kindje en de mee/duomoeder dan de erkenning 

(danwel de van rechtswege verkrijging door het overleggen van de Stichting donorregistratie). 

Omdat erkenning door een vrouw/ meemoeder  internationaal nog niet gangbaar is en vaak nog niet 

onvoorwaardelijk erkend wordt,  kiezen wij als moeders, in het belang van ons kindje, mede met het 

oog op dit internationale aspect bewust voor de adoptie boven de erkenningsoptie (of ouderschap van 

rechtswege) juist omdat de adoptie over het algemeen wel internationaal wordt geaccepteerd en 

erkend.  

 

BIJ HET LATEN OPMAKEN VAN DE AKTE VAN NAAMKEUZE MOET DE MEE/DUOMOEDER OP DE 

AKTE DUS NIET ALS OUDER WORDEN GENOEMD; WE WILLEN GEEN ERKENNING. 

 

De adoptie kan namelijk niet worden uitgesproken als er al twee juridische ouders zijn.  

  

Na de verwerking van de adoptiebeschikking wordt de duo/meemoeder wel juridisch ouder en wordt 

het kindje erfgenaam van de duo/meemoeder.  

 

Voor vragen kan er contact worden opgenomen met kantoor Grijmans Familierecht  (020-2409114) 

 

http://www.fgrecht.nl/index.php

