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Juridische aspecten!

JURIDISCH 
OUDERSCHAP

MAXIMAAL 2
Juridische ouders 

JURIDISCH 
OUDERSCHAP

Juridisch ouder (max. 2) 

- Erfrecht
- Nationaliteit
- Naam
- Eeuwig 

www.fgrecht.nl 3

MAXIMAAL 2
Personen met gezag! GEZAG

GEZAG

GEZAG 
RECHT: MOGEN NEMEN VAN OPVOEDBESLISSINGEN

PLICHT: OPVOEDEN EN VERZORGEN

TOT 18 JAAR !

GEZAG (OPVOEDBESLISSINGEN) DOOR:

- huwelijk of geregistreerd partnerschap 

- gezamenlijk verzoek DigiD of formulier

- rechtelijke beslissing (na erkenning vrij eenvoudig)

OUDERSCHAP

GEZAG

OUDERSCHAP

GEZAG

Family 
life

Vrouwen
(ook transvrouwen)

Gradaties in Moederschap: 

* biologische/ geboorte moeder

* juridische moeder 

* sociale/ mee-/ duomoeder 
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biologische/ geboorte moeder

OUDERSCHAP

GEZAG

OUDERSCHAP

GEZAG

SAMENVATTING:

GEBOORTE MOEDER 

- Baren (dan ook geboortemoeder)
- Adoptie internationaal
- Vaststelling moederschap (rechter)
- Duo/ mee-moeder Adoptie
- Erkenning (A/B/C Donor)
- Automatisch (B-donor)

JURIDISCHE
MOEDER 

WET LESBISCH OUDERSCHAP 2014

 Automatisch (B-donor)

 Erkenning (A/B/C Donor)

 ( Duomoeder adoptie )

JURIDISCH OUDERSCHAP
Vrouw 

Verwekker of donor
(A, B, C, C+)

Wat is een donor?

Een donor is geen verwekker!

* Verwekker: geslachtsgemeenschap 
(heeft wettelijke rechten)

* Donor: kunstmatige/ zelf inseminatie
(heeft family life nodig om bij de rechter dingen af te dwingen)

A-Donor
Absoluut Anonieme 

donor

(NL vòòr 2004, België, 
Internet (Deense) donor)

B-Donor
voor de moeders 
onbekende maar 

geregistreerde donor
(vanaf 2004 in NL 

verplicht tenzij C-donor)

C-Donor

voor de moeders 
bekende donor

Contact-donor
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C-Donor +
c-donor met contact, 

omgang, eventueel een 
deel van de zorg en 

opvoeding 
(maar geen gezag)

 Automatisch 
(alleen bij B-donor, Nl kliniek, huwelijk/ 
GP, verklaring Stichting Donorgegevens 
overleggen bij aangifte geboorte)

 Erkenning 
(A/B/C Donor, toestemming geboorte 
moeder of rechter)

JURIDISCH OUDERSCHAP
Vrouw 

WET LESBISCH 
OUDERSCHAP 2014

• Voor of na de geboorte

• Bij gemeente 

• Toestemming-eis biologische moeder (of rechter) 

• Erkenning kan afwijken van biologische situatie

• Getrouwde personen kunnen nu ook eenvoudig
erkennen bij een andere (dan hun
huwelijkspartner)

• Geen kosten

Erkennen

• Internationale positie onduidelijk
• Erkenning kan worden aangetast (ook door 

puber)
• Mogelijke discussie donor vs duomoeder

Oplossing: Duomoeder adoptie

Nadeel Erkennen door vrouw

• Internationale positie duidelijker

• Adoptie kan bijna niet worden aangetast

• Adoptie-instemmingsverklaring donor

• Maar: procedure (geld & tijd ca 4  maanden)

DUO-/ MEEMOEDERADOPTIE

DUOMOEDER-ADOPTIE

 Niet te vergelijken met reguliere adoptie !    
 Rechtbank dus advocaat nodig
 Week 20 zwangerschap (of daarna)
 Terugwerkende kracht
 Vaststelling naam 
 Donor instemmingsverklaring

Keuze: Erkenning vs Adoptie, combinatie niet 
mogelijk

Mannen
(ook transmannen)

Mannendag Meer dan gewenst!

Vader: - biologische vader
- juridische vader
- sociale/ mee/ duo vader
- verwekker (= geen vader)
- donor(vader)

1. Automatisch door huwelijk met moeder

2. Adoptie (regulier of stiefouderadoptie)

3. Erkenning (let op bij: draagmoederschap, 
co-ouderschap)

4. Gerechtelijke vaststelling vaderschap

JURIDISCHE
vader
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DENK AAN JE MOGELIJKHEDEN, 
GEEF NIET ZO MAAR ALLES WEG!

Wat wil je?

ALLEEN CONTACT & OMGANG (donor) 
OF
OOK OPVOEDBESLISSINGEN (co-ouderen)

Let op mannen!

Donor met 1 moeder

OUDERSC
HAP

GEZAG

Family 
life ?

Donor met 2 moeders

2x

2x

Family 
life ?

DONOROVEREENKOMST/ CONTRACT

Bescherming kind, moeder(s) en donor!

• Voor de inseminatie

• Filterfunctie bij het opstellen

• Gedeeltelijk afdwingbaar

• Werkdocument

• Bewijsstuk (intentie & bedoeling)

OUDERSCHAP

GEZAG

Co-ouderen
GEZAG GEDEELD

AANDACHT

ERKENNING

GEZAG GEZAG

OUDERSCHAP

Co-ouderen
INTENTIONEEL MEEROUDERSCHAP

Co-ouderen
INTENTIONEEL MEEROUDERSCHAP
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Co-ouderen
INTENTIONEEL MEEROUDERSCHAP

Valkuilen: 

“Het voelt zo goed daarom willen we het 
juist niet juridisch maken”

“we laten de regeling in gaan zodra het 
goed voelt”

“we kijken naar het belang van het kind dus 
dan is er geen probleem”

(MEER)OUDERSCHAPSOVEREENKOMST

Bescherming kind, moeder(s) en vader(s)!

• Voor de inseminatie

• Staatscommissie Proof!

• Filterfunctie bij het opstellen

• Werkdocument & bepaling juridische posities

• Bewijsstuk (intentie & bedoeling)

• Gedeeltelijk afdwingbaar

OUDERSCHAP

GEZAG

OUDERSCHAP

GEZAG

OUDERSCHAP

GEZAG

Family life

OUDERSCHAP

GEZAG

OUDERSCHAP

GEZAG

Family life

Staatscommissie Herijking 
Ouderschap (dec. ‘16)
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Draagmoederschap

Draagmoeder is de vrouw:

 die zwanger is geworden met het voornemen
een kind te baren

 ten behoeve van een ander terwijl die ander 
duurzaam de verzorging en opvoeding van dat 
kind op zich wil nemen

Strafbaar =
 uit hoofde van beroep of bedrijf bemiddelen

 publiekelijk bekend maken dat je draagmoeder wil zijn of dat 
je een draagmoeder zoekt

 Kind over 6 maanden in huis nemen om te verzorgen tenzij 
met toestemming van de Raad voor de Kinderbescherming

 verduistering van staat: opzettelijk de afstamming van iemand 
anders onzeker maken, bv. doen alsof kind geboren is uit 
andere vrouw dan draagster/draagmoeder

2 soorten draagmoederschap

Laagtechnologisch
* draagmoeder gebruikt eigen eicel
* thuis-inseminatie mogelijk

Hoogtechnologisch
* draagster zwanger van eiceldonor en 

zaadceldonor
* via kliniek (VU nu nog niet bij mannenstellen)

Juridische positie draagmoeder

 Draagmoeder = altijd de juridische moeder 

 Zelfs als buitenlands recht iets anders bepaalt. 

 De draagmoeder moet altijd op de 
geboorteakte staan.

 Draagmoeder moet afstand doen van het 
gezag en ouderschap

Wensvader 1
 Wensvader (1) kan erkennen bij de burgerlijke stand

HOBBEL bij huwelijk/GP draagmoeder
 Vaderschap van wensvader 1 mits genetisch de vader 

wordt gerechtelijk vastgesteld door de rechter

Wensvader 2
Duo-vader adoptie:
 na een jaar verzorging van het kind 
 na drie jaar samenwonen met de wensvader
 De draagmoeder heeft niet meer het gezag

Buitenlandse 
Draagmoederconstructie

 Kom naar de mannendag !
 Regel goed juridische begeleiding.
 Kies nooit voor onzekere constructies

Staatscommissie Herijking 
Ouderschap: draagmoederschap in 

Nederland goed regelen

Basis voor succes!

1 Leer elkaar goed kennen!

2. Wees concreet  over verdeling van de zorg- en 
opvoedtaken, ouderschap & gezag

3. Vóór de inseminatie afspraken vastlegging 
(notaris of advocaat)

Vragen? 

www.grijmansfamilierecht.nl


