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Toestemming tot erkenning door de moeder 
 
Geslachtsnaam moeder  : 
Voornamen moeder   : 
Plaats van geboorte   :  
Dag van geboorte   : 
Nationaliteit    : 
Woonplaats en adres   :  
 
Geeft toestemming aan 
 
Geslachtsnaam erkenner   : 
Voornamen erkenner    : 
Plaats van geboorte    :  
Dag van geboorte    : 
Nationaliteit     : 
Woonplaats en adres    : 
 
tot het erkennen van de ongeboren vrucht. 
  
Met de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen: 
 

- indien dit het eerste kind betreft in deze relatie dan behoudt het kind  
de geslachtsnaam van de moeder; 

- indien dit een volgende kind betreft in deze relatie dan verkrijgt dit kind dezelfde 
geslachtsnaam als het eerder geboren kind in deze relatie; 

- het kind krijgt een familierechtelijke relatie met de erkenner; 
- het kind en de erkenner zijn erfgenamen van elkaar; 
- er is een wederzijdse onderhoudsplicht; 
- de moeder en de erkenner hebben gezamenlijk het gezag en 
- de erkenning is, onder voorbehoud van uitzonderingen, niet te herroepen. 

 
…………………………………, … - … - …….. 
(plaats en datum) 
 
…………………………………. 
(handtekening) 
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Toelichting 

 

Bij onderhandse akte kan door de moeder toestemming worden gegeven tot erkenning. Het 

verdient aanbeveling dat de abs zich ervan overtuigt dat de handtekening op de onderhandse 

akte afkomstig is van de moeder. 

  

Dit formulier kan ook worden gebruikt indien het 12 – 16-jarige kind schriftelijk toestemming 

geeft.  

 

BW1 art. 204, lid 1 c en d  

 

Let op:  

 

De moeder en de erkenner oefenen gezamenlijk het gezag uit over elk kind dat erkend wordt. 

 

Wanneer middels deze onderhandse verklaring toestemming tot de erkenning wordt verleend, 

kan géén verklaring afgelegd worden dat de moeder uit wie het kind is geboren alleen het 

gezag zal uitoefenen. De wet geeft aan dat de ouders hiervoor persoonlijk bij de ambtenaar 

van de burgerlijke stand moeten verschijnen. 
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