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Inleiding

Het personen- en familierecht is voortdurend in beweging en dat 
geldt nog extra voor het afstammings- en gezagsrecht. Er is nieuwe 
wetgeving die begin 2023 in werking treedt en ook is er wetgeving in 
de maak waar alvast rekening mee gehouden kan worden. De 
recht spraak over afstamming en gezag ontwikkelt zich steeds verder 
en vormt voor de familierechtadvocaat een onmisbare inspiratiebron 
voor de bepaling van hoe een zaak het beste kan worden aan-
gevlogen. Binnen het speelveld van emoties die per definitie horen bij 
het familierecht, is het recht nodig om orde te scheppen. Aan de 
familierechtadvocaat is het de taak om ouders te begeleiden in hun 
zoektocht naar mogelijkheden en onmogelijkheden om hun gezin 
juridisch vorm te geven en hun ouderschap ook zonder dat zij (nog) 
elkaars levenspartners zijn voort te zetten. In deze actualiteiten-
cursus komen tal van deze belangrijke ontwikkelingen aan bod, 
voorzien van toelichtingen en praktische tips.

De cursus bestaat uit de volgende drie blokken:
Blok A Nieuwe wetgeving
Blok B Rechtspraak afstamming
Blok C Rechtspraak gezag

Blok A geeft een overzicht van wetgeving die binnenkort in werking 
treedt, wetgeving die aanhangig is in het parlement en wetgeving 
waarvan de voorbereiding in gang is gezet. In de Blokken B en C 
wordt recente rechtspraak behandeld op het terrein van het 
afstammingsrecht respectievelijk het gezag. 

Na afloop van deze juridische nascholing:
	● bent u op de hoogte van de relevante recente ontwikkelingen in 

rechtspraak, beleid en wetgeving op het gebied van ouderschap en
	● kunt u deze duiden in het licht van ontwikkelingen in de 

juridische vormgeving van gezinnen in Nederland anno 2022. 

Deze nascholing is in drie gedeelten, Blok A, Blok B en Blok C door te 
werken. U zult voor ieder blok ruim een uur nodig hebben. 

U slaagt voor de eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist 
heeft beantwoord. U kunt tweemaal herkansen.

	n Doelstellingen

	n Opmerking

	n Criteria toets



Inleiding 5

Mr. dr. Lies Punselie verzorgt geregeld cursussen over het personen- 
en familierecht voor advocaten en juridische beroepsbeoefenaars. Zij 
is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag, redactielid 
van EB en medewerker van de Groene Serie personen- en familie-
recht, Tekst & Commentaar en het tijdschrift Rechtspraak Familierecht.
 

	n Over de docent
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Pretoets

Om voor uzelf te bepalen wat uw kennisniveau is van dit onderwerp, 
kunt u vrijblijvend de pretoets maken. De resultaten van de pretoets 
tellen niet mee voor uw eindscore.

1 Zal	als	de	wet	waarmee	het	gezamenlijke	gezag	gekoppeld	wordt	aan	de	
erkenning,	in	werking	is	getreden,	het	gezamenlijke	gezag	altijd	intreden	
als	een	kind	wordt	erkend?

A Ja.
B Ja,	behalve	als	het	kind	erkend	wordt	met	vervangende	toestemming	van	

de	rechter.
C Nee,	er	zijn	meerdere	uitzonderingen	op	dit	uitgangspunt	in	de	nieuwe	

wet	opgenomen.
D Nee,	maar	alleen	niet	als	het	kind	dan	al	onder	voogdij	staat.

2 Wanneer	kan,	als	het	wetsvoorstel	Introductie	gecombineerde	
geslachtsnaam	de	status	van	wet	verkrijgt	en	in	werking	is	getreden,	
naamskeuze	worden	gedaan	voor	een	gecombineerde	geslachtsnaam?

A Bij	de	erkenning	of	de	geboorteaangifte.
B Bij	de	adoptie	of	bij	de	gerechtelijke	vaststelling	van	het	ouderschap.
C Als	de	ouders	van	het	kind	op	een	later	moment	alsnog	een	huwelijk	of	

geregistreerd	partnerschap	met	elkaar	sluiten.
D In	alle	drie	de	hiervoor	genoemde	situaties.

3 Is	in	Nederland	draagmoederschap	verboden?

A Alleen	als	de	draagmoeder	op	enigerlei	wijze	wordt	betaald,	is	het	
verboden.

B Nee,	draagmoederschap	is	bij	wet	geregeld.
C Draagmoederschap	is	een	lastig	traject,	maar	uiteindelijk	is	het	wel	

mogelijk.
D Draagmoederschap	wordt	verboden	in	het	Wetboek	van	Strafrecht.	Er	is	

nieuwe	regelgeving	op	komst	die	het	in	de	toekomst	mogelijk	maakt.
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4 Is	de	vrouwelijke	partner	van	de	geboortemoeder	van	een	kind	ontvankelijk	
in	een	verzoek	tot	vervangende	toestemming	voor	de	erkenning	van	het	
kind?

A Ja,	mits	zij	akkoord	is	gegaan	met	kunstmatige	bevruchting	die	tot	de	
geboorte	van	het	kind	heeft	geleid.

B Nee,	dat	kan	alleen	de	verwekker.	
C Nee,	dat	kan	alleen	de	biologische	vader	die	in	een	nauwe	persoonlijke	

betrekking	tot	het	kind	staat.
D Ja,	mits	zij	in	een	nauwe	persoonlijke	betrekking	tot	het	kind	staat.

5 Uit	de	kortstondige	relatie	van	Armina	met	Wim	wordt	een	kind	(Bernard)	
geboren.	Toen	Armina	de	zwangerschap	opmerkte,	was	de	relatie	met	Wim	
al	voorbij.	Armina	informeerde	Wim	noch	over	de	zwangerschap,	noch	
over	de	geboorte	van	Bernard.	Enige	tijd	later	ontmoet	zij	een	andere	man,	
Evert,	met	wie	zij	ook	in	het	huwelijk	treedt.	Evert	is	dol	op	Bernard	en	na	
een	poosje	erkent	Evert	Bernard	als	zijn	eigen	zoon.	Enkele	jaren	later	komt	
Armina	Wim	weer	tegen	op	de	verjaardag	van	een	wederzijdse	oude	kennis.	
Armina	verklapt	dat	zij	aan	de	kortstondige	relatie	met	Wim	een	zoon	heeft	
overgehouden.	Wim	wil	graag	zelf	de	vaderrol	over	Bernard	op	zich	nemen.	
Wie	is/zijn	belast	met	het	gezag	over	Bernard?

A Armina,	op	grond	van	art.	1:253b	BW.
B Armina	en	Evert,	op	grond	van	art.	1:251	BW.
C Armina	en	Evert,	op	grond	van	art.	1:252	BW.
D Evert,	op	grond	van	art.	1:253c	BW.

6 Is	denkbaar	dat	Wim	alsnog	zelf	de	juridische	vader	van	Bernard	wordt?

A Nee,	Bernard	heeft	al	twee	juridische	ouders	en	dat	blijft	zo.
B Ja,	Wim	kan	de	rechter	verzoeken	de	erkenning	door	Evert	te	vernietigen.
C Ja,	de	toestemming	die	Armina	aan	Evert	heeft	gegeven	voor	de	

erkenning	is	mogelijk	ongeldig.	Als	de	rechter	dat	vaststelt,	kan	
de	erkenning	door	Evert	nietig	zijn.	

D Nee,	dat	zou	alleen	gekund	hebben	als	Wim	binnen	drie	maanden	na	de	
erkenning	door	Evert	te	kennen	had	gegeven	dat	hij	Bernard	zelf	wilde	
erkennen.

7 Stel,	ongeacht	uw	antwoord	op	vraag	6,	dat	Wim	erin	slaagt	om	zelf	de	
juridische	ouder	van	Bernard	te	worden.	Wie	heeft/hebben	dan	vanaf	het	
tijdstip	waarop	Wim	de	juridische	vader	werd	van	Bernard	het	gezag	over	
hem?

A Armina,	op	grond	van	art.	1:253b	BW.
B Armina	en	Evert,	op	grond	van	art.	1:251	BW.
C Armina	en	Wim,	op	grond	van	art.	1:252	BW.
D Wim,	op	grond	van	art.	1:253c	BW.
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8 Stel,	ongeacht	uw	antwoord	op	vraag	7,	dat	Wim	nog	geen	gezag	over	
Bernard	uitoefent,	maar	dat	wel	graag	wil.	Ziet	u	mogelijkheden	voor	Wim	
om	via	de	rechter	te	bewerkstelligen	dat	hij	samen	met	Armina	wordt	
belast	met	het	gezag	over	Bernard?	

A Nee,	voor	een	verzoek	tot	gezamenlijk	gezag	is	de	medewerking	van	
Armina	nodig.

B Nee,	want	de	rechter	zal	oordelen	dat	gezamenlijk	gezag	niet	in	het	
belang	is	van	Bernard,	nu	Armina	dat	niet	wil.

C Ja,	mits	de	rechter	dat	in	het	belang	van	Bernard	wenselijk	oordeelt.
D Ja,	tenzij	de	rechter	oordeelt	dat	het	klemcriterium	of	het	

noodzakelijkheidscriterium	van	toepassing	is,	want	in	dat	geval	kan	hij	
het	verzoek	afwijzen.

9 Is	voor	de	totstandkoming	van	juridisch	ouderschap	van	een	wensouder	
altijd	tussenkomst	van	een	advocaat	en	rechter	nodig?

A Ja,	want	juridisch	ouderschap	van	een	wensouder	kan	alleen	tot	stand	
komen	door	adoptie.

B Nee,	als	de	draagmoeder	geen	echtgenoot	of	geregistreerde	partner	
heeft,	kan	een	van	de	wensouders	het	kind	erkennen.

C Nee,	de	wensouders	kunnen	onder	overlegging	van	een	draagmoeder-
schapsovereenkomst	bij	de	aangifte	van	geboorte	verklaren	dat	zij	de	
juridische	ouders	van	het	uit	de	draagmoeder	geboren	kind	zijn.

D Ja,	juridisch	ouderschap	van	een	wensouder	kan	alleen	tot	stand	komen	
door	gerechtelijke	vaststelling	van	het	ouderschap.

10 Is	bij	een	verhuiszaak	het	belang	van	het	kind	doorslaggevend?

A Nee,	de	rechter	zal	bij	zijn	beslissing	over	verhuisgeschillen	alle	
omstandigheden	van	het	geval	in	acht	dienen	te	nemen,	wat	er	in	
voorkomend	geval	ook	toe	kan	leiden	dat	andere	belangen	zwaarder	
wegen	dan	het	belang	van	het	kind.

B Ja,	op	grond	van	art.	3	IVRK.
C Ja,	op	grond	van	vaste	rechtspraak.
D Nee,	als	het	kind	al	verhuisd	is,	speelt	zijn	belang	geen	rol	meer.
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Blok A Nieuwe en verwachte wetgeving

A1 Koppeling gezag aan erkenning

casus  1 Riff en Kite
Melana	en	Jaap	wonen	samen	als	in	2021	Riff	wordt	geboren.	Jaap	heeft	
Riff	voor	de	geboorte	met	toestemming	van	Melana	erkend.	Medio	2022	
is	Melana	opnieuw	in	verwachting	en	ook	nu	erkent	Jaap	direct	de	nog	
ongeboren	baby	(Kite);	diens	geboorte	wordt	in	het	voorjaar	van	2023	
verwacht.

a Wie	is/zijn	belast	met	het	gezag	over	Riff?

b Wie	zal/zullen,	nadat	Kite	in	2023	is	geboren,	belast	zijn	met	het	gezag	
over	hem?

c Zou	uw	antwoord	op	vraag	b	anders	luiden	als	Kite	pas	na	zijn	geboorte	
door	Jaap	wordt	erkend?

d Zou	uw	antwoord	op	vraag	c	anders	luiden	als	bij	een	erkenning	van	Kite	
na	zijn	geboorte	in	plaats	van	toestemming	van	Melana	vervangende	
toestemming	van	de	rechter	wordt	verleend?
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Op 22 maart 2022 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaard 
dat de koppeling van gezag aan erkenning regelt (Wet van 7 juni, 
Stb. 2022, 242). De nieuwe wet zal op 1 januari 2023 in werking 
treden en geldt voor erkenningen die zijn gedaan vanaf het tijdstip 
van inwerkingtreding van de wet (zie artikel III van de Wet van 
7 juni 2022).

Deze nieuwe wet is tot stand gekomen door een initiatief van D66-
Kamerleden Bergkamp en Van Wijngaarden. De indieners beoogden 
met hun initiatiefvoorstel een in hun ogen ongerechtvaardigd 
onderscheid in de gezagsverkrijging weg te nemen tussen kinderen 
geboren uit gehuwde of in een geregistreerd partnerschap verbonden 
ouders en kinderen geboren uit ouders zonder huwelijk of geregis-
treerd partnerschap. Daarmee zou volgens de indieners de gezags-
regeling ook beter aansluiten op de huidige maatschappelijke 
verwachtingen, problemen wegnemen die door de huidige regelgeving 
worden veroorzaakt en betere waarborgen bieden voor het kind. 
Kinderen die na 1 januari 2023 worden erkend, zullen met deze 
nieuwe wet in de meeste gevallen van rechtswege onder gezamenlijk 
gezag van beide ouders komen te staan. De aparte aantekening in het 
gezagsregister (art. 1:244 BW) op verzoek van beide ouders (art. 
1:252 BW) zal dan doorgaans niet langer nodig zijn. Om de koppeling 
van gezamenlijk gezag aan de erkenning vorm te geven, is in Boek 1 
BW (na artikel 251a) een nieuw art. 251b ingevoegd, waarin is 
bepaald dat de moeder en de persoon die het kind heeft erkend het 
gezag gezamenlijk uitoefenen, tenzij (...) .

Er zijn in art. 1:251b BW enkele uitzonderingen bepaald op de 
automatische koppeling van gezamenlijk gezag aan de erkenning. 
Voor het formuleren van deze uitzonderingen is deels aansluiting 
gezocht bij de in art. 1:252 BW bepaalde gronden waarop de griffier 
de aantekening van gezamenlijk gezag in het gezagsregister weigert. 
Het gezamenlijke gezag treedt niet in in de volgende situaties:

a.  Als reeds een voogd met het gezag is belast, zoals bijvoorbeeld in 
het geval dat de rechter het gezag van de geboortemoeder heeft 
beëindigd. 

b.  Als een voorziening in het gezag over het kind is komen te 
ontbreken. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als een kind geboren 
wordt uit een minderjarige moeder. De moeder is dan onbevoegd 
tot het gezag (art. 1:246 BW). Gezamenlijk gezag is dan niet 
mogelijk. Als de erkenner wel meerderjarig is en bevoegd tot 
gezag, betekent dat niet dat deze dan het gezag alleen krijgt. De 
baby staat niet onder gezag en daarom zal er door de rechter in 
het gezag moeten worden voorzien (art. 1:295 BW). In de praktijk 
komt wel voor dat de baby geboren wordt kort voordat zijn jonge 
moeder haar achttiende verjaardag bereikt. Van een voogdij-

	n Algemeen

	n Uitzonderingen 
op de koppeling
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benoeming is het dan nog niet altijd gekomen. In dat geval 
verkrijgt de moeder van rechtswege het gezag over haar kind op 
de dag dat zij achttien jaar oud wordt (art. 1:253b lid 2 BW). Is de 
baby op dat moment reeds erkend, dan ontstaat op basis van het 
nieuwe art. 1:251b BW van rechtswege alsnog het gezamenlijke 
gezag voor beide ouders. De minister voor Rechtsbescherming 
heeft dit bevestigd in een brief aan de Eerste Kamer naar aan-
leiding van vragen hierover (Kamerstukken I 2021/22, 34605, nr. 
H, p. 2).

c.  Als de ouder die het gezag heeft, dit gezamenlijk met een ander 
dan een ouder uitoefent. Deze situatie zal zich bijvoorbeeld 
voordoen als een alleenstaande moeder op grond van art. 1:253t 
BW met succes de rechter verzocht heeft om het gezag over haar 
kind samen met een ander uit te oefenen. Wordt het kind 
vervolgens alsnog erkend, door de verwekker of een andere 
persoon, dan brengt dit geen wijziging in het door de rechter 
toegewezen gezamenlijke gezag op grond van art. 1:253t BW 
teweeg. 

d.  Als de erkenner eerder het gezag over het kind heeft uitgeoefend. 
Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als twee met elkaar 
gehuwde vrouwen gezamenlijk het gezag uitoefenden over een 
kind, waarbij de duomoeder niet de juridische moeder van het 
kind is (art. 1:253sa BW). Als dat gezag van de duomoeder door de 
rechter beëindigd is, vinden de indieners het onwenselijk dat een 
latere erkenning door de duomoeder alsnog tot gezamenlijke 
gezagsuitoefening zou leiden. 

e.  Als de moeder en de erkenner hebben verklaard dat het gezag 
alleen door de moeder wordt uitgeoefend. Dit zal bijvoorbeeld een 
optie kunnen zijn in draagmoederzaken waarbij een van de 
wensouders het uit een draagmoeder (niet gehuwd of verbonden 
in een geregistreerd partnerschap) geboren kind erkent. Het is 
doorgaans in die situatie niet de bedoeling van draagmoeder en 
wensouders dat de draagmoeder samen met een van de wens-
ouders het gezag gaat uitoefenen en met deze verklaring kunnen 
zij dit voorkomen. Ook is denkbaar dat een moeder wel toestem-
ming wil geven voor de erkenning van het kind, maar moeder en 
erkenner het erover eens zijn dat de ouderschapsrol van de 
erkenner wat meer op afstand zal zijn, bijvoorbeeld als de 
affectieve relatie reeds is beëindigd en de ouders beogen de 
verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van het 
kind (voorlopig) geheel in handen van de moeder te leggen. Ook 
dan kunnen zij het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk 
gezag met het afleggen van de verklaring voorkomen.
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f.  Als de erkenning heeft plaatsgevonden met vervangende toe-
stemming van de rechter in plaats van toestemming van de 
moeder. Als de erkenner in deze situatie vervolgens ook gezamen-
lijk gezag wenst, zal hij daarvoor een apart verzoek aan de 
rechter moeten doen.

Ouders die met elkaar zijn gehuwd of in een geregistreerd partner-
schap zijn verbonden, hebben daarmee als het ware een wettelijk 
pakketje waarmee hun ouderschap vormgegeven wordt. Zij zijn 
beiden van rechtswege juridisch ouder van een binnen hun huwelijk/
geregistreerd partnerschap geboren kind en zij zijn ook van rechts-
wege belast met het gezamenlijke gezag. Hun kind krijgt de 
geslachts naam van de vader. Het kind kan de naam van de moeder 
krijgen, maar dan moeten de ouders daarvoor samen een verklaring 
afleggen ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand.  
Ouders wier relatie niet aldus in de wettelijke mal van huwelijk of 
geregistreerd partnerschap is gegoten, hebben meer ruimte om de 
juridische vormgeving van hun gezin zelf te bepalen. Krijgt het kind 
een tweede juridische ouder? Zo ja, krijgt die tweede ouder dan ook 
zeggenschap (gezag) over het kind? Willen de ouders dat het kind de 
geslachtsnaam van de tweede ouder krijgt? Nemen de ouders 
financiële verantwoordelijkheid voor het kind en voor elkaar? De 
(aanstaande) ouders kunnen verschillende stappen zetten om hun 
gezin juridisch vorm te geven of zij laten dat na. In de praktijk 
worden kinderen veelal wel erkend. Steeds gebruikelijker is het om 
dit al voor de geboorte te regelen. Het voor de geboorte laten 
aantekenen van gezamenlijke gezagsuitoefening is niet mogelijk en 
wordt dan ook soms vergeten. Of de liefde tussen de ouders is in de 
tussentijd bekoeld en om die reden wil de moeder niet meewerken 
aan de gezamenlijke gezagsaantekening. Nadat de nieuwe wet in 
werking zal zijn getreden en het gezamenlijke gezag dus meestal zal 
ontstaan zonder dat de ouders daarvoor een aparte stap moeten 
zetten, zal minder vaak sprake zijn van het min of meer per ongeluk 
niet ontstaan van gezamenlijk gezag. Gezamenlijk gezag wordt nog 
meer dan het geval was de norm en eenhoofdig gezag de uitzonde-
ring. Dit neemt niet weg dat er, zoals hiervoor is aangegeven, nog 
steeds sprake kan zijn van situaties waarin een kind wel twee ouders 
heeft, maar er toch geen sprake zal zijn van gezamenlijke gezags-
uitoefening. Het gegeven dat er eenhoofdig gezag wordt uitgeoefend 
zal, als het goed is, blijken als informatie uit het gezagsregister wordt 
opgevraagd. De onder a tot en met d vermelde uitzonderingen op het 
ontstaan van gezamenlijk gezag behoren sowieso al uit het gezags-
register te blijken. Is sprake van vervangende toestemming voor de 
erkenning of een door de ouders afgelegde verklaring dat de moeder 
het gezag alleen uitoefent, dan zal hiervan door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand melding worden gemaakt. Een aandachtspunt is 
echter dat al het gezag dat van rechtswege ontstaat niet in het 
gezagsregister staat aangetekend. In dat register staan immers alleen 
de uitzonderingen op het gezag zoals dat op grond van de wet 
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